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Kumaiickuяm 
u бъл2арсkuяm 

Bapuaнm 
Китай е голям. Китай 
е gруг. Китай е Китай. 
Само на kapmama .мо
же със сигурност ga се 
обхване, gруг начин ня-

ма. Вече три гоgини, 
omkakmo се заВърнах 

оттам, но нито 
пространстВената, ни

то Временната gис
танцuя помагат ga фо

kусира.м Китай - опи
там ли се ga го "Вkуся 

с у.ма си" (.метафора на 
Алън Уотс), Все се раз
паgа В протиВоречиВи, 
разбираеми и неразби

раеми, а В същото Вре-
.ме .много сетивни глеg
kи:' истинсkи азиатсkи 

kaлeйgockon. Целостта 
на kumaйckama kулту
ра изобщо не .може ga 

се постигне описател-
но, kakmo .ме убеgиха 

Всичkи пътеписни опи
ти gосега ga го напра

Вят. Тя не е застинала 
kартина (поgобно на 

японсkата), а gВижение 
и промяна на непро.ме

ни.мото. Ето, че Вече 
загоВорих В napagokcu, 

но тоВа е езиkът на ku
maйckama kултура. 

УВерих се още, че те.ма
та, kоято .ме зани.ма
Ва, е непосилно ga бъgе 
разработена В kpamъk 

обе.м, но ще се опитам 
ga не я лиша поне от 

при.мерите. 

u 
Не са ми съВсем ясни механизмите на рушенето u съзgа
Ванеmо, на nомненеmо u забраВянеmо 8 еgна kyлmypa, но 
неkа заnочна от no-goбpe noзнamama. 
Бъл2арсkuяm no2лeg е сВukнал ga 2леgа pyuнu. В gyмama 
"pyuнu" ние, бъл2арumе, Внасяме нещо cлagko бъл2арсkо u 
роgно. ОбukноВено moBa са kаменнu остатъци, gokaзa
meлcmBo за същесmВуВалu mBъpguнu, но няkаk mBъpge 
мъ2ля8u u миражни, kamo от тях gнес Вшkgаме само 
част от стени и основи - сяkаш ocmaBeнu на фанmазuя
mа ga 2u gocъ2pagu u ga cu 2u npegcmaBu В няkо2ашнаmа 
им цялост. 

Kak ga забраВя разочароВанuеmо си, ko2amo Bugяx за 
nръВ nъm Beлukama kumai:icka стена - тъй цялостна, ся
kаш moky-щo nocmpoeнa, ометена, няма еgно kамъче за 
сnомен ga cu Вземеш (но се намират mър208цu, koumo 
ти npegлa2am ga cu kynuш). Къgе са pyuнume, kъge е aB
meнmuчнocmma? ВърВuш u cmu2aш go egнu заnреченu 
gъcku - gomyk е pecmaBpupaнa стената, не може ga се 
nроgължu. Добре, че naзaчume там са naзumeлu на сте
ната (а не на pyuнume), разбират от заnаgно лloбonum
cmBo - nyckam желаещите ga се наслаgяm u на pyuнu. Tpu 
nъmu от различни nogcmъnu xogux go Beлukama kumai:ic
ka стена, gokamo не намерих gъpBema ga pacmam Върху 
нея, u си kазах - тя е. Сu2урна съм, че нито eguн kumai:ic
ku kpak няма ga cmъnu на тази част - няма ga му е ecme
muчнo, няма ga му е смислено. 
Руините namuнupam kyлmypнomo npocmpaнcmBo, ga, там 
сu2урно е същесmВуВала стара kyлmypa, но u 20 "noguBя
Bam" - разрушената kyлmypa е намеk за Вторично избуя� 
лаm.а npupoga, за немuлосmuВо наgмо2наmоmо чоВешkо
mо gело. Tyk си сnомням мuнuamlopama на Пенчо Сла
ВейkоВ "Бo2oy2ogнuk cpeg 2opama"l - nоgобно npomu8o
nocma8янe на npupoga u kyлmypa, 8 nолза на ecmecmBomo, 
мно20 nо-бо2оу2оgно от Bcuчkume чоВешku съзugаmелнu 
onumu ga бъgе nocmu2нam Бо2а: срещу мърmВuя no2лeg 
на nopymeнama чешма е npomu8onocma8eнo Веселото Ви
тално kлоkочене на uзВора. ПреgсmаВям cu moBa cmu
xomBopeнue 8 kumai:icku Вариант. В gei:icmBumeлнocmma 
нukoi:i kumaeц не бu ocmaBuл чешмата ga се nopymu, 
Всъщност не бu u uз2paguл чешма, u kамъчеmаmа, koumo 
ще 02лажgа uзВоръm, ще бъgаm nogpegeнu еgно no еgно, 
а може u от нефрum ga бъgаm. Eguн mpaguцuoнeн ku
mai:icku noem бu слеgВал nрuмерно "npegnucaнuemo'Yнa 
Дай Шу'Лун от VIII В.: "Пpupogama 8 noeзuяma mрябВа 
ga е ... с неясни очертания kamo съВършенuя нефрum, ga 
можеш ga я наблlоgаВаш оmgалеч, но ga не можеш ga я 
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gopu нозете на koнkyбuнume на uмnepamopume са смаля
Вали uзkycmBeнo, за ga наnраВяm от жената npouзBege-
нue на uзkycmBomo. 1 
Taka смяната на мащаба се оkазВа gpy2uяm сu2урен на
чин ga бъgе "nраВена" npupogama на kyлmypa: образът на 
npupogama е заnазен, но npuBegeн 8 "уgобен" размер. И 
точно myk зanagнama мu npegcmaBa за хуманизъм се 
оkазВа В наnреженuе: ga се nocmaBu npupogama 8 npok
pycmoBo ложе, за моето заnаgно съзнание означава ga се 
kopu2upa Бо2ъm; означава лunca на Ренесанс. А cnopeg 
Yomc ecmecmBeнuяm peg В npupogama, наречен от ku
mai:iцume ли (gума, koяmo nърВоначално е означавала 
шapku no нефрum, линии no gърВо uлu Влаkно на мусkул), 
не е cmpo2uяm peg, goBegeн go заkон В зanagнomo мисле
не. Ето, от тази 2леgна moчka той nъk 20Bopu за "оnре
gелен хуманизъм, kойто мно20 осезателно npucъcmBa 8 
тези kyлmypu", за разлukа от нашите. 

Третият начин е ga бъgе срасmВана kyлmypama u npupo
gama. Няма kumaucka nланuна, koяmo ga не е npoxogeнa 
от стълби. Влизаш, ga kажем, 8 Бла2оуханнаmа nланuна, 
но Влизаш nрез Bxog, nog apka от uзkycmBeнu цВеmя, а 
цялата nланuна е оnасана от 02paga (nоне не й Вuжgаш 
kрая). Да се goykpacu, u то nлaнuнckama npupoga - moBa 
kamo ugeя ме nopaзu. У нас uлu uзkycmBeнu цВеmя, или 
ecmecmBeнu: npegcmaBeme си eguн бykem от uзkycmBeнu 
и ecmecmBeнu цВеmя еgноВременно. Точно kakmo nрез 
феВруарu от Kumai:ickama стена Вuжgам слеgноmо: 2олu 
храсти и uзВеgнъж розuчkа - еgна eguнcmBeнa u заmоВа 
наmраnВаща се. В2лежgам се u схващам, че тя е uзkycm
Beнa - сяkаш 8 maзu 2лegka няkому не е gocmu2aлo точно 
цВеmчеmо на розата u е "nомо2нал" на npupogama nо
бързо ga цъфне цBememo й. 
В noлume на nланuнаmа Вuжgам малkаmа 2opuчka с ябъл
kоВumе gpъBчema-gжygжema, натежали от nлog, npeg 
koumo kumai:iцume 8 захлас се снимат - именно npeg noc
muжeнuemo на чоВешkаmа намеса, чуgно Вugоuзменuла 
npupogama, наnраВuла нещо "nо-съразмерно". И mpaguцu
oннa kumai:icka музukа зВучu 8 noлume на nланuнаmа, ka
mo че лu мyзukama на npupogama също не е gосmаmъчна. 
Но разбереш лu малkо nоВече за kumai:ickama kyлmypa, 
ще знаещ че нai:i-xapakmepнume зВуцu ugBam от инстру
мента 2уцuн, наnоgобяВащ течението на Bogama или шу
ма на Вятъра ВъВ Bucokama nланuна ( ... прозВънВа nak 
цин сеgмострунен, cяkaiu Вятърът В сkрежни ели - стих 
на Лuу Чан'Цuн от VIII В.). Т.е., срещаш се с нещо kamo 
"apmeфakmume" на самата npupoga. 
После заnочВа uзkачВане на cmъnaлama (Възтесни. nooa-

чина nog земята u 5100 kм gължuна, за nренасяне на Boga 
от nланuнаmа ( ето makuBa mръбu за чешми строят ku
mai:iцume ). Заnочнаmu са npegu оkоло 2500 2oguнu. 
В Китай не съм Вugяла pyuнu, нumo ga е сменено nреg
назначенuеmо на няkоя gреВна nocmpouka. Като 2леgам 
gнешен Пеkuн kak се nроменя буkВално с часове, то 
gpeBнume naмemнuцu са geucmBumeлнo арматурата на 
2paga, koяmo нuko2a няма ga се nомръgне. Bcuчko, koemo 
стане история В Китай, моментално се съоmнася с Веч
ността. На nлощаg "Тянанмън" може ga се Bugu kak се 
noggъpжam gpeBнama u ноВаmа Вечност. О2ромнuяm 
nopmpem на Преgсеgаmеля Мао, заkреnен на nъpBama 
Врата на Забранения 2pag, kъgemo е обяВен coцuaлucmu
чecku Китай, се pecmaBpupa на оnреgелен nepuog от Вре
ме, maka че Buнa2u uз2Лежgа kamo moky-щo нарuсуВан, 
egBa лu не no-жuB от жuBume. Buнa2u съм се чуgела kak 8 
gнешно Време npuзнaBam ucmopuчeckume 2peшku на Мао 
Дцъgун u 20 kpumukyBam, но nopmpemъm му не уВяхВа 
gopu В буkВалнuя смисъл. ОсВен moBa, kamo gоВолно сuм
Волuзuран, часоВнuцumе с mukmakaщama, махащата за 
noзgpaB ръkа на Мао, значkumе u cmamyemkume му се 
npogaBam на чужgенцumе Веgно със cmapume kumai:icku 
napu (eguн kumaeц ucmopuk мu kаза, че no Време на kyл
mypнama реВолlоцuя бlocmъm на Мао е бил eguнcmBeнu
яm nogapъk за BcяkakBu noBogu, особено за cBamбu). Mu
muчнuяm Жълт uмnepamop u Мао, жuBomo kонфуцuан
сmВо u жuBuяm марkсuзъм - BcяkakBu амал2амu може ga 
npegлoжu Китай и Bcuчku те умеят ga се преВръщаm В 
nечелuВшu. 
И myk ugBa най-сmраннаmа амал2ама за мен: межgу слу
женето на Властта и оmшелнuчесmВоmо В npupogama. 
ВъnлъщаВаm я cmapokumauckume noemu u изобщо хора
та на uзkycmBomo В gреВен Китай. У нас cu знаем: "Ke
capeBomo kecaplo u Божието Бо2у", но В Китай gpy20 се 
npakmukyBa. CmaBa gума за ucmopuяma на gържаВнаmа 
agмuнucmpaцuя, съзgаgена mъkмо В Китай (май не само 
5 са omkpumuяma на kumai:iцume ), разnросmранена kamo 
ugeя В EBpona egBa nрез XVIII 8., със сnецuално разрабо
тената сложна uзnumнa cucmeмa Къgжу по Времето на 
guнacmuя Тан, uзnолзВана u В Сун, усъВършенсmВана npu 
Muн-guнacmuяma, ko2amo се съзgаВа npomokoлнama нау
kа - Лu gзяо, nроgължена u nрез Цuн-guнacmuяma, та чаk 
go ХХ Bek. В uзnumume за gържаВен чuноВнuk (служебна
та йерархия gocmu2a go 20 cmeneнu) uзkлlочumелно мяс
то заемат 2paмomнocmma, учеността u uзkycmBomo. 
Послеgнuяm u най-mруgен uзnum е бuл раз208оръm със 
самuя uмnepamop - той е можело ga npomeчe maka: uм-
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Доц. g-p СВеmлана CmoiiчeBa 
om 2000 go 2004 учебна zoguнa 
е лekmop по бълzарсku eзuk u 
kyлmypa В Пekuнckuя yнuBepcu
mem за чужgu езuцu. Научнu
mе ii uнmepecu са моgер
нuзмъm В бълzарсkаmа лume
pamypa u kyлmypa; kpumuka на 
съВременнаmа бълzарсkа лume
pamypa; ucmopuя u meopuя на 
лumepamypama за gеца u lоно
шu; cmpykmypa u nсuхоаналuза 
на Вълшебната npukaзka; gu
нaмuka на лumepamypama 
оmношенuя ме:жgу масоВаmа, 
gemckama u "Bucokama" лume
pamypa; Beлukama стена на ku
maiickuя xapakmep. 

ma. 
ПpomuBonocmaBянemo на npupoga u kyлmypa В 
cmuxomBopeнuemo на CлaBeiikoB безсnорно 
съgър:жа знаkа на романmuзма - Bъnpeku npocBe
mumeлckume фuлософсku схеми u "сnраВянеmо" с 
Пpupogama, зanagнuяm чоВеk не npugoбuBa осо
бена уВереносm В себе cu. Знае се също, че ро
манmuзмъm обръща no2лega на зanagнama kyл
mypa kъм Изmоkа, kъм uрацuоналuзма kamo сВе
mоусещане; u не бu mрябВало ga се guBuм kak 
eguн eBpor1eiicku мogepнucm чаk om XVIII, XIX,
ХХ Bek npaBu мост с eguн cmapokumaucku noem 
om III, IV, V Bek. Да cu npegcmaBuм, че В учебна
та nро2рама В учuлuще Bkлloчam gpeBнokumaiic
ka поезия u я нареgяm go моgернuзма - mo2aBa 
няма ga е moлkoBa mpygнo обяснимо noняmuemo 
"съзерцание" kamo В2лъбяВане В неназоВuмаmа 
същност на cBema, безспорен "nameнm" на Изmо
kа. Ko2amo В началото на ХХ В. зanagнama фu
лософuя обяВяВа Залеза на ЕВропа (метафората 
на ОсВалg Шnен2лер) u П. П. CлaBeukoB paбomu 
Върху neiiзaжнume cu мuнuamlopu, npegcmaBям cu 
kak om BekoBe, ma чаk go нас, са засеgналu на за
лез слънце мъgрецumе Чан Дзlо u Дзuе НuЗ; ce
gяm, nomonuлu kpaka В бucmpa nланuнсkа peka, 
2лegam kak слънцето nomanя лъчumе cu еgноВре
менно ВъВ Bogama u чая uлu Buнomo u cu мъл

чат, u не uм мuнаВа u през ум ga npaBяm чешми. 
Дomyk се оформят cлegнume gBe съ:жgенuя: kyлmypama е 
npexogнa, npupogama е Вечна (заnаgно съ:жgенuе); kyлmy
pama е Вечна, защото слеgВа Вечната npupoga (uзmочно 
съ:жgенuе ). ИзmokoBegъm Алън Yomc npeBe:жga kumaiic
komo значенuе на gyмama npupoga om uеро2лuфа gзъ
gжан kamo "сmаВащо maka, om само себе cu"4. Cnopeg не-
20 на npupogama се 2леgа kamo на самозара:жgащ се жuВ 
ор2анuзъм, без съзgаmел, заkонu u npuчuннo-cлegcmBeнu 
Връзku. Интересно е, че на Въпроса мu "Защо?" мно20 
често "лlобезно" noBmapянuяm om20Bop на kumaiiцume е: 
"Няма защо." От сВоя страна, те мно20 pяgko зagaBam 
moзu безсмислен за тях Въnрос. Зanagнuяm моноmеuзъм 
u рацuоналuзмъm kamo начuн на мuслене npegnocmaBяm 
"npuчuнumeл", "cъmBopumeл", "моgелчuk" на npupogama, 
koiimo може ga бъgе mBopчecku uмumupaн u слеgВан. 
Kumaiickama kyлmypa е npupogama, n0Bgu2нama на noc
maмeнm - makoBa onpegeлeнue можем ga gageм, ko2amo 
Buguм eguн kамъk, npocmo сложен на nocmaBka, еgно 
gръВце В cakcuя (също Bug nocmaBka). Тър20Вцumе npa
Bяm napu om moBa, kamo npogaBam kамънu, u то ckъno, 
но заgъл:жumелно nocmaBeнu на nocmaмeнm { еgна gърВе
на cmoiika Вършu gобра работа) - maka натурата Вече е 
kyлmypa, kамъkъm е енер2uя, но u ckpumo nосланuе - не е 
Важно kakBo, Важно е, че mou 20 "uзлъчВа". В kumaiickuя 
gом няма нumo eguн просто gонесен от nланuнаmа 
kамъk. Изобщо Bcuчko, nocmaBeнo на nocmaBka (сцена), 
се nреВръща В uзkycmBo. В зanagнama kyлmyp� kамъkъm 
щеше ga бъgе gялан, оформян, uзВаuВан no Bug u nogoбue 
на gyxa на mBopчeckuя Аз. Целта бu бuла Азъm ga nребъ
gе nрез BekoBeme, а не kaмъkъm-npupoga. С gpy2u gyмu, 
зanagнuяm чоВеk се gucmaнцupa om Вечната Пpupoga 
(Бо2а)u се cmpeмu ga я penлukupa със cBou орu2uналнu 
форми. Kumaiiцume се BgaBam В нея u се сmремяm ga я 
nроgъл:жаm, ga я penлukupam omBъmpe, наnрuмер kamo 
съзgаВаm мuнuamlopнu бонзаu, 2opuчku с мuнuamlopнu 
ябълkоВu gръВчеmа, koumo обаче pa:жgam нормален раз
мер nлogoBe, oмuнuamlopяBam целu kyлmypнu naмemнuцu 
u 2u "npeмecmBam" на gpy20, no-gocmъnнo място (kakmo 
са 20 нanpaBuлu с muбemckuя храмов koмnлekc Поmала), 

gu koemo u cnъBam kpaчkume на no-Bucokuя) - go2ope, kъ
gemo на нaii-nocлegнama moчka чаkа не няkаkъВ Връх, от-· 
белязан с плоча uлu няkолkо cmpynaнu kамъkа, kakmo е у 
нас, а храм - нaii-Bucokuяm kулmурен Венец на npupogama. 
Там ВярВащumе nаляm бла20Вонuя u се молят, но засmа
налu не npeg npupogнuя олтар, а npeg наnраВенuя om чо
Вешkаmа ръkа. Не чоВеkъm, а сяkаш nokpuBъm на храма е 
разnерuл no2лeg kъм Bucuнemo. Просто не е Възможно ga 
nроnуснеш meзu uзBumu kamo фунu, cmpexu ga uзлязаm 
от oбekmuBa на kaмepama mu, стремяща се ga хВане ku
maiickama npupoga. 
В cegмuцama на черВенumе лucma през есента, ko2amo за 
kъсмеm mрябВа ga cu занесеш няkолkо В gома, неuзброu
мо мно:жесmВо се Bue на2оре no сmълбumе - egнu слuзаm, 
gpy2u се kaчBam, но нukому не хрумВа ga наnусне cmъna
лama u ga mръ2не, нakъgemo му Bugяm oчume. Kak ga не 
cu nомuслuш, че за kumaeцa u pumyaлъm на nocmъnameл
нomo cmu2aнe go храма е също moлkoBa Важен; uлu може 
бu kumaeцъm npocmo не е сВukнал ga щурмуВа ВърхоВеmе 
без nъm. Но moBa не 20 npaBu nоВече nро2нозuруем uлu 
nоВече разбран за заnаgнuя чу:жgенец - не е moлkoBa лес
но за чоВеkа, koiimo Bu:жga eguнcmBeнo npupoga mам, kъ
gemo uма u moлkoBa kyлmypa. Hakpamko kазано, В ku
maiickuя случай kyлmypama (pumyaлъm) е cmъnaлomo kъм 
npupogama. А черВенumе лucma? Тях 2u npogaBam В nog
нo:жuemo, npecнu uлu хербарuзuранu - ясно е, че няма ga 
cmu2нam лucmama om kpaiinъmнume gъpBema за Bcuчku. 
Еgно gpy20 nре:жuВяВане В kumaiickama npupoga-kyлmypa. 
През npoлemнama Ваkанцuя, слеg kumaiickama лунна НоВа 
2oguнa, xuляgu хора mpъ2Bam nрез нощта kъм Върха на 
nланuнаmа Таiiшан (еgна om nemme сВещенu nланuнu), за 
ga посрещнат uз2реВа точно на Върха. Tyk се събuраm 
mpu неща: uзmok, nланuна u Конфуцuu (неgалеч се нами
ра мястото, kъgemo е :жuВял moii). ТоВа са хора om Bcя
kakBa Възраст u соцuален npouзxog, събuраm се на 2py
nuчku, плащат cu бuлemume u Влuзаm В саkралнаmа nла
нuна. ВърВu се noчmu muxo u мно20 се ВнuмаВа gopu с no
мucлume ga не се ockBepнu nланuнаmа, а u самия себе cu. 
Cmъnaлama се Buяm на2оре, разбира се, ocBemeнu от npo
:жekmopu. Kumaiiцume намuраm moBa nре:жuВяВане за 
cmpaxoBumo u смятат, че сmълбumе са nреkалено 
сmръмнu В maзu nланuна. Пokpaii cmъnaлama, на Bcuчku 
раВнuща, са cep2uume, kъgemo mъp20Bцume npogaBam cy
Beнupu u хаnВане, а няkъgе мu2, npegu ga започне тялото 
ga зъзне om cmyg, Вече се npegлa2am nog наем u Bameнku 
(kamo Bouнuшkume ). Пpucmu2aмe още В 3 часа u mрябВа 
ga mpakaмe със зъбu go uз2реВа - иначе за kakBo сме 
отишли. 
, 

Горе буkВално няма kъge ga се cmъnu на gBa kpaka. На 
разВugеляВане Вu:жgам: Върхът е залят от чоВешkа маса 
В зелени Bameнku, сяkаш обрасъл В мъх, u cu мисля - съну
вам лu, uлu съм на ВъзсmаноВkа на самата реВолlоцuя. 
Huko2a през жuBoma cu не съм nрослеgяВала maka nромя
наmа на Bceku нlоанс на небето, В очаkВане на noяBama 
на слънцето. И ko2amo npu Buga на uз2ряВащоmо слънце 
се uзmръ2Ва френеmuчен Buk om 2ърлаmа на Bcuчku, uз
Веgнъ:ж разбираш, че В moзu момент cu yчacmнuk В eguн 
2олям соларен pumyaл u не можеш за нuщо на cBema ga 
се gucmaнцupaш. После научuх, че В търсене на нaii-goб
pomo място за наблlоgаВане u слuВане с uз2реВа имало 
gopu nagнaлu хора om ckaлume, но не Bugeлu слънцето -
не. 
ПреgсmаВям cu същата maзu чоВешkа обща енер2uя npu 
cmpoe:жume на Beлukume начuнанuя на Kumaii. Kumauцu
me са научени kak ga строят заеgно - Beлukama стена, 
Beлukuя язоВuр, се2а Beлukama :железница go Tuбem uлu 
nъk myнeлume - Bogнu kаналu, gocmu2aщu go 110 м gълбо-

nepamopъm kазВа cmux u kaнgugamъm е mрябВало ga 20 
nроgъл:жu. Няkоu от нaii-uзBecmнume gнес noemu не са 
ycneлu В uзnuma. 
Бuo2paфuume на gpeBнume kumaiicku noemu са Всъщност 
бuo2paфuu на тяхното чuноВнuчесmВо. Ako gopu u peg не 
е съхранен от :жuBoma uм, поне ще е uзВесmно gaлu са се 
яВяВалu на uзnumu за Bucшu чuноВнuцu uлu не (kakmo нu
що gpy20 не се знае за Д:жао Гу). Те uлu са на служба npu 
uмnepamopa, uлu kamo шамани броgяm no kumaiickume 
земи u nuшam носmал2uчнu npouзBegeнuя, nuяm Вuно с 
npuяmeлu - също kamo тях оmшелнuцu; няkоu cmaBam gy
xoBнu насmаВнuцu на no-млagu ученuцu, gpy2u yмupam на 
nъm kъм nopegнomo uм ЧU1J.OBнuчecmBo5. Например Тао 
Хун'Дзuн (VI В.) е uзВесmен kamo "uмnepamopckuяm cъ
Bemнuk от nланuнаmа", защото gа:же u kamo оmшелнuk 
nроgъл:жаВа ga слу:жu на uмnepamopa; Уан Yeii (VIII В.) 
my :жuВее kamo оmшелнuk, my се Връща оmноВо на рабо
та В cmoлuцama; Лuу Чан'Цuн (VIII В.) uма cmuxomBope
нue със слеgноmо за2лаВuе: "Паk uзnращам npugBopнuя 
чuноВнuk Пей, koumo е nонu:жен В gлъ:жносm u uзnpameн 
В Дзug:жоу", u m.н. 
Cmu2aмe оmноВо go унukална kumaiicka cnouka - на соцu
ума u npupogama. Kak maka kонфуцuансmВоmо kamo "ре
лumя" на gър:жаВносmmа се сnояВа с gаоuзма, koiimo по 
същността cu uма оmшелнuчесku xapakmep? Разбира се, 
kонфуцuансmВоmо u gаоuзмъm kamo мuслоВнu cucmeмu 
същесmВено се omлuчaBam, но еgно u също лuце може ga 
uма noBegeнue u мислене ту на образцов kонфуцuанец, 
my, застанал на nъmя (Дао ), ga Възnрuема cBema В cuc
meмama на Лао Дзъ. Cmapokumaiickume noemu, особено 
от guнacmuя Таи, се okaзBam meзu, koumo сВързВаm ec
mecmBomo, морала u Властта. Властта е сuлно мumоло-
2uзuрана u съоmВеmно pumyaлuзupaнa - uмnepamopъm е 
cpegomoчue не само на соцuалнu, но u на kocмuчecku cu
лu, фоkус на сВеmоВнuя kpъ20Bpam, застанал В самия 
център, koemo npegonpegeля u nacuBнama му роля. 02-
ромнаmа agмuнucmpamuBнa машина сВързВа 02ромнаmа 
uмnepuя (gopu agмuнucmpamuBнume обласmu om20Bapяm 
на небеснumе съзВезguя), npaBu npoxoguмu u npoчucmBa 
kaнaлume В :жuВuя ор2анuзъм на общесmВоmо, koemo, 
разбира се, е gалеч от 2pa:жgaнckomo общесmВо. То се 
kpenu на моралния go20Bop ме:жgу uмnepamopa u нароgа, 
cnopeg koiimo Bceku uзnълняВа ролята cu В moзu ecmecm
Beн, бuоло2uчен ор2анuзъм. 
Tpaguцuяma на учеността u apmucmuчнocmma на gър
:жаВнuя слу:жumел nроgъл:жаВа u go gнес: uзВесmна е noe
зuяma на Мао Дзъgун; Дън Сяоnuн u Дзян Дзъмuн са бu
лu goбpu kaлu2paфu. 
В gнешнumе mecmoBe за gър:жаВнаmа agмuнucmpaцuя 
npeoблagaBam Bъnpocume от лo2ukama u мameмamukama, 
а не moлkoBa от лumepamypama u gpeBнume kaнoнuчecku 
mekcmoBe. През 2006 2. 1160 000 gyшu са се зanucaлu за 
yчacmue на meзu uзnumu, а 530 000 са се яВuлu за 12 700 
места (по 40-50 за еgно място). Само за работа В gupek
цuя "Културна uнgycmpuя" за еgно място са се съсmеза
Валu 700 gушuб (myk са наgмuналu guнacmuяma Таи, ko2a
mo за еgно място са се съсmезаВалu 100 gyшu). Можем 
лu ga cu npegcmaBuм makaBa kонkуренцuя за място за 
gър:жаВен чuноВнuk у нас, kъgemo наu-чесmо се мuслu, че 
неусnелuяm npoфecuoнaлucm cmaBa agмuнucmpamop. Раз
бира се, че не можем. Можем лu ga cu npegcmaBuм у нас 
nоgобен aBmopumem на nо-Вuсшесmоящuя uлu на учumеля 
например? Не. Taka cu обясняВам go uзВесmна cmeneн u 
gнешноmо kumaiicko суборguнuрано u npocnepupaщo об
щесmВо. На moBa място осmаВям meмama оmВорена. 
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