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Abstract: Yang Guifei (719 – 756) was the beloved concubine of Emperor Xuan 
Zong (685 – 762) of the Tang Dynasty, the ex-wife of one of his sons and one 
of the four most beautiful women in Chinese history. The emperor’s ardent and 
fateful love for her marked the beginning of the crisis and decline of the Tang 
Dynasty. Emperor Xuen Zong’s passion for the beautiful Yang Guifei led him to 
ruin and abdication, and the entire Tang Empire to inevitable disintegration. The 
concubine Guifei was as charming as she was cunning and extravagant, but later 
centuries have forgotten her vices and left us with only a classic story of pure love. 
The love story between Emperor Xuen Zong and his beloved concubine remains 
in Chinese history as one of the most exciting dramas, marked by political intrigue 
and fateful coups.
Keywords: Chinese history; Tang Dynasty; Yang Guifei; Emperor Xuan Zong; 
harem; concubines; love; political intrigue; destruction.

Във всички страни има любовни истории, станали почти божест-
вени легенди, които карат всички сърца да бият по-бързо и смущават 
дори най-суровите умове. Но между Запада и Далечния Изток, както в 
това, така и в много други неща, разликата е дълбока. Европейците, като 
децата и обикновените хора, които са особено очаровани от нереалното, 
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имат за герои в своите любовни истории митични или легендарни персо-
нажи. В Китай, напротив, героите на страстта са безспорни исторически 
съществували лица и техните приключения не заемат нищо от прелива-
щото въображение на поетите. Най-известната от тези любовни истории 
е за красивата Ян Гуейфей и император Сюен Дзун, които така преплели 
любовта си със самия живот на Империята, че и най-малките епизоди от 
тяхното съществуване са записани в държавните анали и следователно се 
приемат за автентични (Morant 1924, 4).

Историята на отношенията между император Сюен Дзун (685 – 762), 
седми император от династията Тан (с години на управление 712 – 756) 
(Обр. 1, 5, 5-б) и неговата любима наложница Ян Гуейфей (719 – 756) е 
описвана многократно и достатъчно подробно. Историци, филолози, 
философи, политолози и теолози неизменно се връщат към тази тема в 
различни изследвания, свързани с епохата на династия Тан, и причината 
за това внимание е реалната смяна на управляващия елит в страната по 
време на всемогъществото на Ян Гуейфей и формирането на нова полити-
ка, довела до краха на Китайската империя (Сторожук 2010, 168).

След много векове на междуособни борби и варварски нашествия, 
към края на VI век Китайската империя се възродила и през 618 год. во-
еначалникът Ли Юен, приемайки името Тан Гаодзу, основал династията 
Тан, която след много войни разпространила своята власт „от пясъците на 
пустинята Гоби до джунглите на Виетнам“. 

Годините 710 – 755 са най-блестящият период в историята на динас-
тията Тан. Тогава блясъкът на Китай достига своя апогей, а столицата  
Чанан става център на една космополитна цивилизация, в която се смесват 
влияния от Централна Азия, Индия и Иран (Жерне 2004, 192). Китайската 
империя била поставена на нови начала. Всесилните феодали и местните 
принцове (князе/владетели) били сменени от йерархия на чиновници, 
подчинени на императора. Както и преди, императорът се считал, ако не 
за бог, то за висше същество – „Син на Небето“, който като планина се 
извисява над „жълтото море“ от поданици (Эрлихман 2006, 177). На обик-
новения народ не се позволявало даже да поглежда към него, а високопос-
тавените сановници, явяващи се на аудиенция в двореца, се покланяли до 
земи от 30 до 50 пъти, в зависимост от ранга. Но въпреки това животът 
на императора съвсем не бил безоблачен. Интригите на бюрократите се 
оказали още по-опасни, отколкото самовластието на отцепилите се кня-
зе. Внукът на първия император от династията Гаодзун в собствения си 
разкошен дворец се оказал пленник на съпругата си У Дзътиен. След не-
говата смърт императрицата отстранила от власт синовете и сама заела 
престола – безпрецедентен случай в историята на Китай (Селезнева 2006, 
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112). Нейното управление продължило, докато не пораснал Ли Лундзи, 
внукът на покойния владетел и бъдещ велик император Сюен Дзун.

Нужно е да се каже, че китайските императори имали по няколко 
имена. Първото се състояло от родовото име на фамилията и личното 
име, дадено при раждането, което по-късно ставало табу. Второто се дава-
ло след възкачването на трона и се явявало като девиз на управлението, а 
девизите можело да бъдат няколко, последователно сменящи се един друг. 
При Ли Лундзи например тези девизи били три. С третото име императо-
рът бил назоваван в храмовете, а четвъртото получавал след смъртта си. 
Така Ли Лундзи, ставайки император, започнал да управлява под девиза 
„Сиентиен“, т. е. „Вечно небе“, а историците най-често го назовават с него-
вото храмово име Сюен Дзун или „Свещен предшественик“. Но както и да 
го наричали, той бил решителен и енергичен човек. Ли Лундзи израснал в 
големия императорски дворец, където иззад всеки ъгъл дебнела смъртта. 
Императрица У Дзътиен всячески се опитвала да се избави от претенден-
тите за трона и само закрилата на нейната дъщеря (която се явява леля на 
Ли Лундзи), принцеса Тайпин, успяла да спаси Ли Лундзи.

След смъртта на императрица У Дзътиен властта преминала у ней-
ния син Джундзун, но скоро неговата съпруга, императрица Вей, отровила 
съпруга си, за да управлява сама. През 710 год., с помощта на своята леля 
Тайпин, 25-годишният тогава Ли Лундзи извършил преврат и убил импе-
ратрица Вей заедно с децата ѝ. А през 713 год. самата Тайпин била прину-
дена да се самоубие, след като бил разкрит заговорът, който подготвяла, за 
да свали императора от власт (Селезнева 2006, 112).

Времето на управление на У Дзътиен и първите пет години след 
възстановяването на династия Тан през 705 год. от Джундзун2 (когато 
съпругата му императрица Вей разполага с неограничена власт), са време 
на разхищения и всеобща разпуснатост. Принцове и принцеси от импе-
раторското семейство, висши служители, фаворити, големи манастири се 
замогват, а притежаваните от тях земи нарастват. Дребното малоимотно 
селячество е премазано от тежки данъци и налози, докато броят на бога-
тите земевладелци нараства (Жерне 2004, 191).

Първоначално Ли Лундзи поставил за император своя баща Жуей-
дзун, но той се оказал пияница, неспособен да управлява, поради което 
през 713 год. Ли Лундзи преждевременно заел престола, започвайки епо-
хата на своето управление под девиза Кайюен, т. е. „Открито начинание“. 
В началото той провел преброяване на населението, като всички китайци 
били вписани в данъчни списъци, след което данъчните постъпления към 

2 Тан Джундзун, Ли Сиен (684, 705 – 710 г.)
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хазната се удвоили. Били отсечени нови медни монети (кай юан тун бао), 
чието обръщение продължило почти 700 години. По време на дълги пъ-
тешествия монетите били заменяни с квадратчета хартия с печат и името 
на императора и така в света се появили първите хартиени банкноти. 
Налагането на паричното обръщение и борбата с разбойниците довели 
до разрастване на търговията и разцвет на градовете. В столицата Чанан 
(днешния Сиан в провинция Шанси) живеели около милион жители, мно-
го повече отколкото във всеки друг град в тогавашния свят.

За да бъде управлението ефективно, императорът въвел за всички 
чиновници периодични изпити. Заемането на определена длъжност ста-
вало само след успешното полагане на изпити за познаването на конфуци-
анските закони, спазването на етикет, основите на писането на поезия. На 
всичко това обучавали педагози, за подготовката на които била създадена 
държавната академия Ханлин, т. е. „Гора от четки“, като се имат предвид 
четчици за писане. Така престижът на учените и литераторите достигнал 
до нечувана висота. В двора на Сюен Дзун живеели най-добрите поети, 
архитекти, художници и музиканти. Била създадена библиотека с хиляди 
книги-свитъци, открита и била школата „Крушова градина“, подготвяща 
актьори. Антологията с поезията на епохата Тан включва стиховете на 
3 500 поети и това са били само тези, които са били известни. Сам импе-
раторът съчинявал нелоши стихове. С напредването на възрастта той се 
уморявал от грижите за държавата и предпочитал да прекарва времето си 
в дворцовите покои, занимавайки се с писане на стихове, слушайки музи-
ка и наблюдавайки танците на млади красавици. В императорския харем 
имало повече от хиляда девойки3, но естетът Суен Дзун не им обръщал 
много внимание. По думите на поетите от епохата той търсел красавица, 
„завладяваща държави“, подобна на древната красавица Ли, за която каз-
вали, че „с един поглед завладяла страната“. Някога именно такава била 
неговата първа съпруга, наложницата У Хуефей, но с годините тя загубила 
чара си, а след това починала, оставяйки императора да тъгува под скръб-
ните напеви на бамбуковите флейти (Эрлихман 2006, 179).

През 739 год. придворният евнух Гао Лишъ уж случайно поканил 
Сюен Дзун в дворцовата баня, където се къпела неизвестна млада краса-
вица. Това не се считало за нарушаване на етикета, тъй като императорът 
можел да влиза навсякъде. Но нещо го накарало да се скрие зад бамбуков 

3 Известно е, че император Сюан Дзун, отличаващ се с крайна любвеобилност и 
попаднал вече на около 60-годишна възраст под чара на младата и очарователна на-
ложница на собствения си син – Ян Гуейфей, е държал в своите дворци около 40 хиляди 
жени (Усов 2014, 10).
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параван и да наблюдава от там непознатата. Тя му се сторила прекрасна – 
с гъсти черни коси, с червени устни, млечно бяла кожа. Може би малко 
възпълна, но на императора му харесвали такива красавици. Изглеждало, 
че девойката не подозира, че я наблюдават, но преди да вземе от прислуж-
ницата копринения халат, тя дръпнала встрани паравана с лукав поглед, 
който пронизал Сюен Дзун право в сърцето (Обр. 2). Поетът Бай Дзю’и е 
описал така този момент в едно от най-емблематичните произведения за 
епоха Тан, а именно „Песен за безкрайната печал“:

„Тялото ѝ блестеше като нефрит,
а когато прислужниците я изправиха – 
тя блесна крехка и прелестна.
Спечели императора от пръв поглед.
Косата ѝ като облак, лицето ѝ като цвете“.4

Щом излязъл от банята, императорът повикал Гао Лишъ и му запо-
вядал да научи всичко за нея. Но евнухът, подготвил се предварително 
по този въпрос, споделил, че красавицата се казва Ян Юхуан, че е на 19 
години и че вече почти три години е женена за сина на императора Ли 
Мао, принц Шоу. 

Ян Юхуан била родена на 26 юни 719 год. при управлението на динас-
тия Тан. Нейният прадядо Ян Ван бил една от ключовите фигури по време 
на управлението на император Суй Ян-ди. След падането на династията 
Суй служил при един от претендентите за трона и бил убит по време на 
създаването на династията Тан. Баща ѝ, Ян Сюанян, служел като ковчеж-
ник в окръг Шу, провинция Съчуан, където семейството отива с него. 
Тъкмо там, в Шу (близо до днешния град Чунджоу, в провинция Съчуан), 
според неофициалната история на Лъ Шъ5, се родила и Скъпоценната на-
ложница Ян (Беливанова 2012, 262)6. Семейството имало четири дъщери. 
Според легендата, когато Ян Юхуан се родила, на ръката си е имала грив-
на от нефрит. Това толкова изненадало всички, че я нарекли Ян Юхуан, 
или Нефритена гривна. А името Гуейфей, с което е по-известна и с което 
остава в китайската история, е всъщност титлата, дадена ѝ от императора 

4 Преводът е на Искра Мандова (Мандова 2014, 63).
5 Лъ Шъ (930 – 1007)  – висш сановник, виден историограф и изкусен литератор 

от двора на династия Сун. Неговата т. нар. неофиционална биография на Ян Гуейфей е 
построена върху исторически факти.

6 Лу Шъ, Неофициалната биография на Ян Тайджън. Превод Ал. Алексиев.  –  
Б. Беливанова (съст.), Средновековна китайска литература. Христоматия, част I. Велико 
Търново, 2012, с. 257 – 289.
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(най-ценна или любима наложница, втора по ранг след съпругата на им-
ператора).

Детството на Ян Юхуан не било никак лесно, тъй като родителите 
ѝ починали, когато тя е била само на четири години (Евсеев 2019). Била 
отгледана в семейството на богатия си чичо Ян Сюангуей, високопоста-
вен чиновник – отговорник по трудовата повинност в управата на окръг 
Ханан, който не само я отгледал, но ѝ дал и много добро образование. 
Според съвременници Ян Юхуан е била добре запозната с класическата 
конфуцианска литература, пишела поезия, свирела на различни музикал-
ни инструменти (Обр. 3), рисувала забележително, играела шах и дори е 
знаела как да язди кон (Обр. 5-а, 5-в), нещо, което по онова време за една 
жена в Китай е било необичайно (Эрлихман 2006, 179).

Заслужава да се отбележи и фактът, че Ян Юхуан била известна като 
една от четирите красавици в историята на Китай, които били толкова 
хубави, че с красотата си можели да „затъмнят луната, да засрамят цветя-
та, да накара рибата да потъне, а летящата гъска да падне“ (Еремин 2013, 
135). Безспорно най-красива измежду тях била Ян Юхуан, но за разлика от 
останали три – Си Ши (VII в. пр. Хр.), Уанг Джаоджун (I в. пр. Хр.) и Диа-
очан (II в. сл. Хр.), тя имала съблазнително тяло, пищни форми и красиво 
луновидно лице (Обр. 4). Навсякъде по света идеалите за красота са се 
променяли с течение на времето. По време на средновековната династия 
Тан пищните красавици се смятали за модел на красота и идеал за жени. 
Тогава на мъжете се харесвали добре сложени жени с кръгли, пълни лица, 
с пищна гръд, с тънка талия, но с едри бедра (Гулик 2000, 207). А Ян Юхуан, 
освен че можела да се похвали с женските си форми, била и много красива 
(Обр. 6).

Когато Ян Юхуан навършила 16 години, тя била вече невероятна кра-
савица и в нея се влюбил един от синовете на императора – Ли Мао или 
принц Шоу (осемнадесети син на императора), който решил да се ожени 
за нея. Чичо ѝ с радост я дал на принца за жена, тъй това му осигурявало 
пожизнена пенсия и почетното звание „родственик на императора“. 

Сватбата се състояла през 736 год. и Ян Юхуан се нанесла в покоите 
на двореца в Чанан, който можела да напусне едва след своята смърт или 
тази на съпруга си. В последния случай я чакало заточение в манастир. Но 
животът решил друго, за което отчасти заслугата била на хитрия придво-
рен евнух Гао Лишъ, който, за да закрепи своето влияние, решил да покаже 
на императора младата красавица, прекрасно разбирайки, че тя няма как 
да не му хареса. След смъртта на любимата на Сюен Дзун – наложницата 
У Хуейфей (която всъщност била майка на принц Шоу), той многократно 
правел такива опити, за да разсее безутешната скръб на императора, но 
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едва с Ян Юхуан успял да постигне целта си. Заслужава да се отбележи, че 
тя не била просто красива, но и притежавала вродени способности и още 
в дома на чичо си достигнала съвършенство в писането на стихове, в пее-
нето и свиренето, в играта на шах и поло – нещо необичайно за китайките, 
които се възпитавали в уединените женски покои (Эрлихман 2006, 179).

А в това време, след като видял Ян Юхуан, император Сюен Дзун 
загубил и сън, и покой. Забравил за държавните дела и за подготвения 
поход срещу номадите, той мислел само за едно – как да получи краса-
вицата в своя харем. Колкото и странно да е, тя самата намерила изход, 
като съобщила на съпруга си Ли Мао, че иска да се оттегли в манастир. 
Това било единствената възможност, чрез която знатна китайка можела да 
получи разтрогване на брака си, макар че в такива случаи тя се лишавала 
от всякакво имущество.

Обръснали главата на Ян Юхуан и ѝ дали монашеското име Тайджън, 
т. е. „Съвършена истина“. По всяка вероятност тя е била намерила начин 
да се договори с влюбения император, тъй не са я изпратили в отдалече-
на манастирска обител, а я настанили в дворцовия манастир, за да може 
заедно с другите монахини да се моли за здравето на императора. Само 
след няколко дни Сюен Дзун можел вече да осъществи мечтата си и да се 
срещне със „Съвършената истина“. Молитвите на монахинята Тайджън се 
оказали чудодейни, тъй като здравето на 55-годишния император видимо 
се подобрило. През деня той с удвоена енергия се занимавал с държавните 
дела, а вечер се отправял към павилиона, където сред запалени кадилници 
го очаквала прелестната монахиня. Разбира се, всички знаели къде импе-
раторът прекарва нощите си, но комедията продължила цели пет години, 
докато не намерили нова съпруга за принц Ли Мао. През 745 г. с указ на 
императора го оженили за дъщерята на Уей Джоансюн, заместник-начал-
ник на дворцовата стража. След това Сюен Дзун официално въвел възлю-
бената си в двореца Даней, в покои, носещи нейното монашеско име Тай-
джън (=Съвършената истина), давайки ѝ титлата Гуейфей – „Скъпоценна 
съпруга“, както отдавна наричали любимата наложница на императора7. 
Наред с титлата занапред тя щяла да получава и издръжка, която се рав-
нявала на половината от тази на императрицата (Лъ Шъ/Беливанова 2012, 
263). Истинска съпруга на императора тя не можела да стане, тъй като вече 

7 Първа по ранг сред жените в двореца била императрицата, носещата титлата 
Хуан хоу, след това следвали още четири „допълнителни жени“ (фу жен), всяка от които 
имала специална титла. Първа по значение била Гуейфей (Скъпоценна), след нея следва-
ли Шуфей (Добродетелна), Дъфей (Нравствена) и Сянфей (Талантлва) наложници (Усов 
2014, 8).
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е била омъжвана. Освен това тя не можела да има деца, както впрочем и 
предходната законна съпруга на императора, но това не повлияло въобще 
на императорските чувства, тъй като той вече имал 27 сина от различни 
жени и наложници.

Китайските историци пишат за Ян Гуейфей по различни начини. 
Едни я считат за безволева играчка в ръцете на придворните клики, 
други – за коварна интригантка, принесла държавата в жертва на своите 
амбиции. Възможно е и в едното, и в другото да има истина, но любовта ѝ 
към императора едва ли е била неискрена. Тя е била обкръжила Сюен Дзун 
с безкрайни ласки и грижи. За да запази здравето на съвсем немладия си 
възлюбен, тя съставила за него лечебна диета, от която са се съхранили 
някои рецепти. Например за императора били приготвяни млади бамбу-
кови издънки, пържени в мед. Самата Ян Гуйфей поддържала здравето си 
с помощта на кисело-зелените плодове на личи (или лиджъ). Тъй като те 
растели само на юг, в планините на Съчуан, император Сюен Дзун изпра-
щал специални пратеници, които ежедневно доставяли кошница зрели 
плодове за закуска на любимата му (Эрлихман 2006, 179 – 180). 

Тази нейна прищявка далеч не била най-невинната. Почти всички 
нейни провинциални роднини заели длъжности в двора, а сестрите ѝ се 
омъжили за принцове и получили имения и благороднически титли  – 
едната станала Благородна Дама на Хангуо, а другата – Благородна дама на 
Гоугуо. Дори починалите ѝ родители били удостоени посмъртно с титли. 
В деня, в който Ян Юхуан получила титлата Гуейфей, баща ѝ, Ян Сюанйен, 
получил посмъртно титлата Управител на Дзин-ин, а майка ѝ, от рода 
Ли – благородна дама на Лунси. На бащата била дадена още и длъжност-
та Почетен сановник на Военното ведомство, а на майката – Благородна 
дама на Лянгуо. Чичо ѝ, Ян Сюангуей, който я отгледал, станал Имперски 
виночерпец и Висш сановник със сребърен печат на син шнур (Лъ Шъ/Бе-
ливаннова 2012, 265). Друг неин роднина – братовчед ѝ Ян Джоу достигнал 
до длъжността Пръв Министър и Началник на столичния военен окръг, 
като същевременно получил и ново име  – Гуоджун (в буквален превод 
„Предан на държавата“). Той бързо изучил „науката“ за алчността, из-
исквайки подкупи от всички длъжностни лица, кандидатстващи за пози-
ции. По този начин родът Ян получил неимоверна власт в Поднебесната 
империя. Всяко отправено от техен представител искане или желание за 
губернаторите на провинциите, управителите на областите и околиите 
било като връчване на императорски указ (Ibidem). Противно на волята 
на императора, високи постове се давали вече не на знаещи хора, а на бо-
гати невежи. Хазната бързо започнала да се изпразва, данъците потекли в 
джобовете на семейство Ян и на главния евнух, който се присъединил към 
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тях. За да компенсират загубите, властите увеличили данъчната тежест, 
предизвиквайки недоволството на народа. Жалбите на угнетените са дос-
тигнали до нас и чрез стиховете на поета Бай Дзю’и.

„Последното късче плът одират от телата ни,
последния залък хляб изтръгват от устата ни.
Измъчват хората, отнемат всичко добро
тези чакали и зли вълци!
Защо с тези нокти като куки, 
защо с тези зъби като триони
изяждат човешката плът?“8

Имало и такива, които се опитвали да се оплачат на императора от 
всевластието на семейство Ян (роднините на Ян Гуейфей), но той нищо не 
искал да слуша. Няколко пъти той все пак канел възлюбената си на откро-
вен разговор, но тя, чувствайки своята сила, не мислела да отстъпва. На 
два пъти тя напускала двореца и заминавала за родното си място, но още 
преди да стигне там, я догонвал императорски пратеник с молба да се вър-
не. А с нейното пристигане членовете на клана получавали нови позиции, 
а жалбоподателите бивали хвърлени в затвора, обричани на гладна смърт. 
И ако някои шептели безсилни проклятия към императорската любима, 
други отглеждали прекрасните си дъщери с надеждата, че някой ден ще я 
заместят в двора (Эрлихман 2006, 180 – 181).

В това време по границите назрявала война. Тангутите се обединили 
с тибетците и пресекли Великия път на коприната, който свързвал Китай 
с външния свят. Армии една след друга се отправяли на запад и гинели 
там от обстрела на номадите и пустинните бури. Насила мобилизираните 
селяни не искали да умират в чужбина и само страхът за роднините ги е 
задържал в строя, защото този, който напускал редиците, обричал род-
нините си на смърт. За борба с враговете китайците привлекли на служба 
войни от номадските племена, правейки от тях генерали и даже военни 
губернатори. Именно в ръцете на такива наемници все повече премина-
вала властта в покрайнините на Китай. Един от тях бил Ан Лушан9, син 
на согдиец и тюркска шаманка, известен с военните си умения и дипло-
матическите с заложби, направил кариера в императорския двор. Станал 
командващ едновременно на три военни области и се радвал на пълното 

8 Свободен превод от руски – Ив. Дончева.
9 49-годишният Лу Шан не само приема да бъде осиновен от 27-годишната Ян Гу-

ейфей, но и с радост извършва заедно с нея и придворните ѝ ритуала на първото къпане 
(Мандова 2014, 50, бел. 2) 
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благоволение на двора (Жерне 2004, 193). Той и неговите съмишленици 
убеждавали император Сюен Дзун, че победата е близка и че нужно само 
да съберат повече данъци и да мобилизират още войници. 

А императорът е мислел за съвсем друго. По молба на любимата си 
той издигнал в планините Лишан, на запад от Чанан, прекрасния дворец 
Хуацин. Там, в близост до горещите извори, били построени бани, където 
се къпели Ян Гуейфей и нейните сестри, а императорът ги наблюдавал от 
беседката, намираща се на хълма. 

След един продължителен период на напрежение между военните гу-
бернатори и центъра, съчетан с недоволството на обикновения народ сре-
щу алчността на роднините на Ян Гуейфей и бездействието на императора, 
през 755 год. се стигнало до размирици. Начело на бунта застанал генерал 
Ан Лушан. Носели се слухове, че се домогвал до любовта на Ян Гуейфей, 
но тя го била отхвърлила. Изгаряйки от желание за отмъщение, генералът 
през 755 г. сключил мир с онези, срещу които воювал в провинция Гансу, и 
обърнал армията на изток. В своя манифест той обвинява императора, че 
е забравил за благосъстоянието на своите поданици, увлечен от прелести-
те на фаворитката. Заедно с номадите, жадни за печалба, конниците на Ан 
Лушан нападнали старата столица Луоян, подлагайки я на ужасно опусто-
шение. За да избегне същата съдба, Чанан се подготвяла за отбраната под 
ръководството на третия син на императора Ли Хън. Самият Сюен Дзун 
заедно с Ян Гуйфей и други придворни бил принуден да бяга на юг. По пътя 
придружаващите ги войници започнали да недоволстват, обвинявайки 
любимата на императора за всичко, което се бе случило. Казвали, че тя и 
нейните роднини ограбили хазната и че бунтът е избухнал заради нея. Ян 
Гуейфей била обвинена в магьосничество, че е омагьосала императора и 
че поддържала красотата си с помощта на наркотик, направен от човешка 
кръв (Эрлихман 2006, 182).

На 15 юли край хълма Мауей, в провинция Съчуан, се стигнало до от-
крит метеж, при който след убийството на главния министър Ян Гуоджун, 
братовчед на Ян Гуейфей, войниците поискали да им бъде предадена и тя 
самата. За да се спаси, императорът бил принуден да се съгласи, и тя била 
удушена. Тогава Ян Гуейфей била на 37 години.

Съществуват различни версии за нейната смърт: според едната тя 
била заставена сама да сложи край на живота си, като се обесила на едно 
крушово дърво пред параклиса на будистки храм; според друга – импера-
торът бил поставен пред свършен факт, показвайки му мъртвото тяло на 
любимата му; според трета – не била убита самата тя, а нейна двойничка 
или прислужничката ѝ. Една от най-разпространените версии е, че след 
убийството на нейната двойничка, самата Ян Гуейфей избягала в Япония, 
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където, след като помогнала на японския император да смаже опит за 
дворцов преврат, се ползвала с голяма почит до края на живота си.

Легендата разказва, че след нейната смърт една стара жена взела пан-
тофките ѝ и ги показвала на всеки, който искал да ги види, срещу запла-
щане от 100 цяна (1/10 част от юана). Желаещите да ги видят се редели на 
опашка и по този начин предприемчивата старица доста бързо забогатяла 
(Чолаков 2018).

В Япония и до сега почитат мястото, където се смята, че тя е била 
погребана. През 1963 год. едно японско момиче показало по телевизията 
родословието на своето семейство и заявило, че е потомка на прочутата 
китайска наложница. Известната японска естрадната звезда Момое Яма-
гучи също твърди, че е нейна наследница (Ibidem).

До символичната гробница на Ян Гуейфей (Обр. 7, 8), издигната в 
град Сиенян, провинция Шаанси, все още идват влюбени двойки, за да 
повторят клетвата си във вечна вярност. Китайските момичета все още 
вземат малко пръст от подножието на гробницата, смесват я с брашно и 
използват тази смес, надявайки се да станат толкова красиви, колкото е 
била Ян Гуейфей (Эрлихман 2006, 184).

В заключение могат да бъдат посочени четири основни причини, 
довели до националната катастрофа, наречена „Въстанието на Ан и Шь“, 
и това са: пагубна кадрова политика (министрите), прекомерен милитари-
зъм и лошо управление на пограничните области (военните губернатори), 
неправилно подбрано близко обкръжение (евнусите), разпуснат начин на 
живот (наложницата) (Мандова 2014, 50).

Тук ще си позволя да цитирам Лъ Шъ, който пише в края на „Неофи-
циалната биография на Ян Тайджън“ следното: „Правилата на поведение 
„Ли“ са нужни тъкмо за това да прокарват граница между благородните 
и недостойните постъпки, да внасят ред в семейството и държавата. 
Ако владетелят не управлява като владетел, как ще има ред в държава-
та? Ако бащата не изпълнява задълженията си, как ще има нормално 
семейство? Достатъчно е едно от тези неща да не е наред, и всичко е 
загубено. Танският Мин-хуан10 допусна подобна грешка и позорът му заля 
Поднебесната“ (Беливанова 2012, 289)11. Това, според него, е и една от 
причините за бунта на Ан Лушан. Накрая Лъ Шъ добавя, че е написал тази 
неофициална биография на Ян Тайджън не толкова, за да разкаже нейната 
история, а преди всичко да предпази престола от беди (Ibidem).

10 Мин-хуан – посмъртното име на император Суен Дзун.
11 Преводът от китайски е на Ал. Алексиев.
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Престолонаследникът Ли Хън  – третият син на Сюендзун, влиза в 
историята под името Судзун (756 – 762). Той мобилизира войски и моли 
за помощ уйгурите, тибетците и други племена от района на Таримския 
басейн. Освен тях, за да помогнат, пристигат военните стратези, с чиято 
помощ става възможно потушаването на въстанието на Ан Лушан, но 
центърът губи авторитет и на практика от този момент Империята е уни-
щожена (Мандова 2014, 51).

Страстта на император Сюен Дзун към красивата Ян Гуейфей го до-
вежда до разруха и абдикация, а цялата Танска империя – до неизбежен 
разпад. Наложницата Гуейфей била колкото очарователна, толкова хитра 
и разточителна, но по-късните векове са предали на забрава нейните по-
роци и са ни оставили само класическа история за чистата любов. Вре-
мето изтрило лошите спомени, а благодарение на старанието на поетите, 
писателите и художниците, Ян Гуейфей се превърнала в безсмъртна фея на 
чистата любов и красота (Еремин 2013, 142).

Разцветът, външната и вътрешна политика, културното господство 
на китайската империята в епохата на династията Тан и конкретно  – 
управлението на владетеля Сюен Дзун и разпадът на династията са под-
робно разгледани в трудовете на множество световни изследователи, но 
може да се каже, че темата не е изчерпана, а продължава да е актуална 
за академичната общност. В различни теми от трудовете неминуемо при-
съства ключовата роля на Ян Гуейфей в напреженията и конфликтите в 
Поднебесната империя. Любовната история между император Сюен Дзун 
и неговата любима наложница остава в историята на Китай като една от 
най-вълнуващите драми, белязана от политически интриги и съдбовни 
преврати (Мартонова 219, 48). 

Накрая заслужава да се спомене и фактът, че тази емблематична и 
така драматичната любов между Сюен Дзун и любимата му Ян Гуейфей, 
довела до крах една велика империя, е увековечена и в поезия, и в проза, в 
песни и театрални постановки, а в наше време и в игрални филми и теле-
визионни сериали (Обр. 9, 10, 11).
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години на управление 712 – 756
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галерия Фриър, Вашингтон

Обр. 5-а – Ян Гуейфей, качваща се на кон, от Цян Сюан (1235 – 1305),  
галерия Фриър, Вашингтон
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Обр. 8. Статуята на Ян Гуейфей пред нейната символична гробница

Обр. 9. Фан Бибин в ролята на Ян Гуейфей в сериала  
„Лотосовият парк на империя Тан“
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Обр. 10. Афиш за сериала „Легендата за Ян Гуейфей“

Обр. 11. Афиш за японския филм „Принцеса Ян Гуейфей“, 1955 

АФИШ ЗА ЯПОНСКИЯ ФИЛМ «ПРИНЦЕСА ЯН ГУЕЙФЕЙ», 1955


