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Азиатският Хитър Петър или 

българският Афенти 

! 
Szvetlana Sztojcseva 

Az azsiai Ravasz Peter vagy 

а bolgar Af enti 

Странно звучи появата на далекоизточния „братовчед" на 
нашия Хитър Петър, когото възприемаме органично вкоре
нен в българската етническа култура. Корените му, обаче, 
обичайно за фолклорната култура, се оказват доста по-богати 
от короната и преминават границите не само по посока 
съседна Турция, но и по посока далечен Китай. Предисторията 
е следната: 
Като лектор по български език и култура в Пекинския уни
верситет за чужди езици ми хрумна да използвам в работата 
си приказките за Хитър Петър - да покажа що е българска 
народна словесна хитрост. След като се запознаха с една-две 
истории, китайските студенти изненадано възкликнаха: ,,Та 
това е нашият Афенти! - знаем го от началото училище още. 
Той е от уйгурите, от северозападната провинция Синдзян:' И 
аз бях учудена. Започнах да търся някакви познавателни 
опори: някои смятат уйгурите за нашите далечни „пра-пра" 
братовчеди (като вид ,,-гури"), но са доказано по-близките 
братовчеди на днешните турци - разбират си езиците без да 
ползват речници. Разговарях с турския лектор: ,,Афенти, с 
ударение на първата сричка, е китайското произношение на 
,,ефенди" - тази арабска дума е разпространена сред тюрк
ските народи като уважително обръщение към образован и 
авторитетен човек. Специално уйгурското произношение на 
„ефенди" е „епенди" - тъй като нямат звук „ф'; заменят го с 
,,п': 
По-важно е, че той ме насочи към идентичността на образа. 
Колкото и близостта на уйгурските истории за Афенти и исто
риите за Хитър Петър да подтиква към идеята за допир 
между българската и синдзянската култура (а и останалите в 
средноазиатския регион), той не би бил мислим без свързва
щата роля на историите на прочутия Настрадин Ходжа (пол
звам утвърдената транскрипция на личното име). Афенти 
(Епенди) е съкратено име от Насредин Епенди, както наричат 
в синдзиянската китайска област Настрадин Ходжа. ,,Ефенди" 
го наричат и казаците, и узбеките, и всички съседни алтайски 

Furcsa а bolgar Ravasz Peter tavol-keleti „unokatestvere
nek" feltuneserбl hallani, hiszen Ravasz Petert а bolgar 
etnikai kulturaban szervesen gyбkerezб hбsnek tartjuk. 
Amde - а folk16rkulturaban megszokott m6don - gyбkerei 
sokkal gazdagabbnak bizonyulnak а koronanal, es tullep
nek nemcsak а szomszedos Tбrбkorszag, de а tavoli Кfna 
hatarain is. Az elбtбrtenet а kбvetkezб. 
Amikor Pekingben az ldegen Nyelvek Tudomanyegyete
men dolgoztam а Ьolgar nyelv es kultura lektorakent, 
eszembe бtlбtt, hogy munkam soran Ravasz Peter meseit 
hasznaljam fel - hogy megmutassam, milyen а bolgar nepi 
ravaszsag szajhagyomanya. А kinai hallgat6k, miutan meg
ismerkedtek egy-ket tбrtenettel, meglepetten fgy kialtottak 
fel: ,,Hiszen ez а mi Afentink! - mar az altalanos iskolab61 
ismerjtik. Az ujgurok kбztil szarmazik, az eszaknyugati 
Hszincsiang tartomanyb61." En is meglepбdtem. Elkezd
tem valamilyen tudomanyos fog6dz6t keresni: az ujgurokat 
egyesek а bolgarok tavoli „tikunokatestvereinek" tartjak 
(mint а -gurok egy fajtajat), de Ьizonyftottan kozelebЬi 
unokatestverei а mai tбrokбknek - sz6tar nelktil is ertik 
egymas nyelvet. Beszelgettem а tбrбk lektoпal: ,,Afenti, а 
hangsuly az elsб sz6tagon van, az 'efendi' kinai kiejtese, ez 
az arab sz6 а ttirk nepeknel а muvelt es tekintelyes ember 
tiszteletteljes megsz6lftasa. Az 'efendi' ujgur kiejtese 
'ependi' - mivel nincs 'f' hangjuk, 'р' -vel helyettesftik." 
Ami azonban fontosabb, а felfedezes rairanyftotta а figyel
memet az alak identitasara. Az Afentirбl sz616 ujgur tбrte
netek es а Ravasz Реtепбl sz616 tбrtenetek hasonl6saga, 
barmennyire is а bolgar es а hszincsiangi kultura ( es а 
kбzep-azsiai regi6 mas kulturainak) erintkezesere utal, 
elkepzelhetetlen а hfres Naszreddin Hodzsa tбrteneteinek 
бsszekбtб szerepe nelktil. Afenti (Ependi) а Naszreddin 
Ependi rбvidftett neve, fgy hfvjak Hszincsiang tartomany
ban Naszreddin Hodzsat. ,,Efendinek" nevezik а kazahok 
es az tizЬegek is, valarnint az бsszes szomszedos altaji пер. 
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Keresztnevet szinte soha nem haszшiljak, talan azert, mert 
tul konkret es mashonnan szarmazik. Sбt van egy Ьizonyos 
„intrika" is: а kazahok azt mondjak, hogy Efendi kazah 
hбs, az tizЬegek pedig hogy tizЬeg, sбt az б hбstiknek meg 
szobra is van Buharaban. Hogy az ujgurokr61 ne is beszel
jtink - бk talaltak olyan hajlott koni szemtanukat, akik 
szfnrбl szfnre lattak. А nev termeszetesen gyujtб szerepu: 
sok korabban elterjedt helyi anekdotat kot ossze es nevez 
meg. 
А hszincsiangi tortenetek egy reszet minden Ьizonnyal а 
torokok hoztak magukkal „nagy" vandorlasuk idejen 
Kozep-Azsiab61 Кis-Azsiaba ах. szazad komyeken. Hogy 
mi volt akkor а ravasz hбs neve, nem lehet igazan tudni 
(talan sokfele neve vagy valarnilyen sernleges gyujtбneve 
volt). De koztudott, hogy а Naszreddin Hodzsa „marka
nev" а mai Torokorszag tertile'ten alakult ki, es hogy а nev 
а hason16 nevu trefamester neve, aki Aksehir varosaban elt 
1208 es 1284 kozott а szeldzsuk varosi kultura viragzasa 
idejen. Meg а sfrja is fennrnaradt. Mas sz6val а tortente
teknek konkretan е nev kortili csoportosftasa а ХШ. szazad 
utan kezdбdik, es а хх. szazadig tart. 
Az „azsiai ravaszsag" elterjedesenek iranya nem csak ez. 
На а selyemut nyomvonalat nezztik, а deli es az eszaki sza
kaszan is tovabb terjed. De meg ez sem eleg: nem val6-
szfnu, hogy egyetlen szarmazekr61 lenne sz6, inkabb 
sztizsek athagyomanyoz6dasar61, az adott etnikai szfnezet
tel kialakftott mag kore.Anev azonossaga sokat segft а szti
zsek kolcsonadasaban es kolcsonveteleben. Egy ilyen mag 
Ravasz Peter tortenetei, amelyek, ugy tunik sokkal tobb 
atteteles rokon vonast mutatnak egy tavoli epikai maggal, 
mint а kozelebЬi ismerбssel. Az erintkezes es а moltivum
vandorlas koncentrikus korei, amelyek Kozep-Azsiaban 
Afenti es Кis-Azsiaban Naszreddin Hodzsa torteneteit 
kepezik, а bolgar torteneteket szervesen osszekapcsoljak 
egy nagyon gazdag kulturalis terseggel, bar az messire esik 
Eur6pat61. 
Idezztik csak fel Ravasz Peter abrazolasat (Пija Beskov 
nepszeru rajza alapjan), ahol fordftva tili meg а szamarat! 
U gyanilyen abrazolast lehet meg ma is latni а pekingi 
Nyari Palota hosszu folyos6ja gerendain levб rengeteg 
(tobb mint 1400) rajz kozott. Feltetelezhetjtik, hogy egyes 
tortenetek egyenesen azsiai eredetuek ( az „azsiai ravasz
sag" minden Ьizonnyal nem az altaji nepek kizar6lagos 
talalmanya). Az istenekkent tisztelt Nyolc Halhatatlan 
Bolcs egyikenek, Zhang Guolaonak az abrazolasar61 van 
sz6, amint hatrafele lovagol egy szamaron. Az ujgur torte
netek egy masik retege indiai eredetu (va16szfnuleg а ttir
kok buddhista korszakanak hatasa). 
Ismert es sokat kutatott Ravasz Peter es Naszreddin Hod
zsa torteneteinek hasonl6saga - egyes kutat6k а bolgar 
ravasz embert egyenesen torok eredetije ellentetenek tart
jak. Logikus tehat azt feltetelezntink, hogy az Afenti es 
Ravasz Peter tortenetei kozotti hasonl6sag mindenekelбtt 
Afenti es Naszreddin Hodzsa tortenetei kozotti hason16sag
Ь61 fakad. 
Elбszor is а Hodzsa tortenetei - ahogy rovidftve nevezik 
honfitarsai - mennyisegben tulszamyaljak Afenti tortene
teit. Ezenkfvtil vannak olyan tipusaik, amelyeknek semmi 
koztik а kozep-azsiaiakhoz: peldaul а sumer irodalomЬ61, 
az 6gorogbбl, а szufita irodalomЬ61 erednek. А nevek atfe
dese ellenere az alakok nagyon ktilonЬozб jellemuek. 

народи.Първото му име почти не произнасят, може би защото 
е прекалено конкретно и идва от друrаде. Дори има известна 
,,интрига": казаците казват, че Ефенди е казашки герой, узбе
ките - че е узбекски, даже и статуя на „техния" герой има 
издигната в Бухара. За уйгурите да не говорим - те са наме
рили очевидци на преклонна възраст, които го „познават': 
Името, разбира се постфактум, събира и назовава много, 
преди това разпространени местни анекдоти. 
С положителност част от синдзянските истории турците са 
пренесли по време на тяхното „велико" преселение от Цен
рална към Мала Азия около Х в. Как точно се е наричал 
тогава героят хитрец не е съвсем сигурно (може би е имал 
различни имена или някакво безлично събирателно). Но е 
добре известно, че „марката" Настрадин Ходжа се създава на 
територията на днешна Турция и че името принадлежи на 
шегобиец със същото име, живял в град Акшехир между 1208 
и 1284 г. по време на разцвета на селджукската градска кул
тура. Дори и гробът му е запазен. С други думи, истинското 
групиране на историите конкретно около това име започва 
след XIII в. и не спира чак до ХХ в. 
Посоката на разпространение на „азиатската хитрост" не е 
единствено тази. Ако използваме ориентацията на Пътя на 
коприната, тя върви и по южния, и по северния й клон. Но и 
това не е достатъчно: едва ли става дума за единствен заро
диш, по-скоро за циркулиране на сюжети, но при оформени 
ядра със съответен етнически колорит. Идентичността на 
името доста помага за „обмяната" на сюжетите. Едно такова 
ядро са историите на Хитър Петър, които, оказва се, опос
редствано се родеят с доста повече и с по-далечни ядра от най
близкото познато. Концентричните кръгове на допир и 
обмяна, които образуват историите на Афенти в Ценрална 
Азия и историите на Настрадин Ходжа в Мала Азия сродяват 
българските истории с твърде богат културен ареал, макар и 
диаметрално противоположен на Европа. 
Да си спомним изображението на Хитър Петър ( от популяр
ната рисунка на Илия Бешков), яздещ магарето си обратно. 
Досущ същото изображение може и днес да се види сред мно
гочислените (над 1400) рисунки върху гредите на Дългия 
коридор в Летния императорски дворец в Пекин. Възможно е 
да допуснем, че някои от историите имат дори китайски про
изход ( със сигурност „азиатската хитрост" не е само патент на 
алтайските народи). Става дума за изображението на един от 
осемте безсмъртни даоси, почитани като богове - Джан Гуо
лао, яхнал магарето си от страната на опашката. Друг нанос в 
уйгурските истории има индийски произход (най-вероятно 
влияние от будисткия период на тюрките). 
Известна и твърде изследвана е приликата на историите на 
Хитър Петър и Настрадин Ходжа - дори някои изследователи 
разглеждат българския хитрец като реплика на турския му 
първообраз. Тогава логично е да допуснем, че степента на бли
зост между историите на Афенти и историите на Хитър 
Петър е функция преди всичко на близостта между историите 
на Афенти и на Настрадин Ходжа. 
Първо, историите на Ходжата, както съкратено го наричат 
сънародниците му, надвишават количествено тези на Афенти. 
Освен това, те притежават свои наноси, които нямат общо със 
средноазиатските: например от шумерската литература, от 
старогръцката, от литературата на суфите. Въпреки 
общността на имената, типажите са твърде различни. 
Афенти изглежда доста по-клиширан в сравнение с Настра
дин Ходжа: той безотказно подкрепя бедните и слабите и 
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съответно винаги е срещу богатите и управляващите ( към тях 
могат да се добавят и религиозните служители); но най-важ
ното правило е, че винаги печели. Затова историите като цяло 
звучат доста по-дидактично и даже епично. 
Ходжата има по-реалистичен, по-драматичен и далеч по
малко героичен характер. Той има доста лоши навици. Опитва 
се да излъже съседа си, но и съседът никак не е честен към 
него. Понякога върши глупости, а опитвайки се да ги скрие, 
може да направи още по-големи глупости (напълно по 
човешки). Това не отменя притежанието на завидно призна
ние и място в обществото: понякога е кадия ( съдия), понякога 
- имам (ислямски духовник).
Впечатляващо много истории на уйrурско-китайския Афенти
са посветени на осмиването на царя и царедворците, околий
ския управител, кмета, кадията, бея, агата, моллата, имама -
всички имащи влаdг и положение в обществото. Най-лесно е
да изтълкуваме този факт като идеологически подбор, нало
жен в годините на утвърждаване на Китайската народна
република. Но все пак антицаристките и антиислямистките
истории се срещат в изобилие и преди това ( императорската
система в Китай пада още през 1911 r.). От друга страна, под
обни антицаристки сюжети се създават и в Мала Азия, по
време на монголското нашествие през 1401 г., индиректно
насочени срещу завоевателя Тимур. Те се добавят по-късно
към корпуса от текстове за Настрадин Ходжа, когато истори
ческият прототип вече не е между живите.
Впечатляваща е тази словесна победа над насилието, която
целят анекдотите по време на монголското нашествие. Това
слово не критикува публицистично, не осмива саркастично, а
само прекроява ситуацията. Така от напълно безнадеждна, тя
може изведнъж да се окаже „пробиваема" и дори да се обърне
в полза на потърпевшия. Подобна функция може би изигра
ват и Хитър-Петровите анекдоти по време на Българското
възраждане (тази идея находчиво разработва Георги Мар
ковски в романа си „Хитър Петър").

Обобщено казано, тръгвайки от Средна към Мала Азия, сел
джукските турци пренасят със себе си част от синдзянските 
истории на хитрец или хитреци. След XIII в., когато се появява 
името на Настрадин Ходжа, всички те са му „приписани'; като 
продължават да се обогатяват с още сюжети - процесът не 
спира и след смъртта му. В Синдзян историите също продъл
жават да се развиват самостоятелно, но търпят и обратното 
влияние на историите на малоазиатския Настрадин Ходжа и 
най-важното - заемат името му, като го съкращават на 
Ефенди/Афенти. Общността на името (отнася се и за други 
тюркски народи) твърде много помага за циркулацията на 
тези сюжети. Българският герой Хитър Петър се оказва 
допирателна към този циркулиращ азиатски кръг. 
Смисълът на тези приказки? -не само да се видят корените на 
цял корпус от текстове, които носят български етнически 
„етикет'; но си струва отварянето на още един мост към 
Далечния Изток, а и защо не поредният опит да разберем ази
атско-българската хитрост. 

Afenti sokkal inkabb klisekbбl van felepftve Naszreddin 
Hodzsahoz kepest: minden helyzetben а szegenyeket es az 
elesetteket vedi, fgy mindig szembefordul а gazdagokkal es 
az uralkodб osztaly tagjaival (es ide lehet sorolni az egy
hazi szolgalбkat is); de а legfontosabb szabaly az, hogy 
mindig б diadalmaskodik. Ezert а torteneteinek egeszeben 
veve sokkal didaktikusabb, sбt egyenesen epikus а kicsen
gese. 
А Hodzsa jelleme realisztikusabb, dramatikusabb es sokkal 
hбsiesebb. De tobb rossz szokas is sajatja. Megprбbalja 
becsapni а szomszedjat, de а szomszed sem becstiletes 
vele. Neha butasagokat muvel, es amikor megprбbalja eltit
kolni бket, meg nagyobb butasagokat kovet el (teljesen 
emberi mбdon). Ez azonban nincs kihatassal а tarsadalom
ban betoltott szerepere es elismertsegere: neha б а kadi 
(Ыrб), neha pedig az imam (iszlam lelki vezetб). 
Az ujgur-kfnai Afenti tortenetei koztil meglehetбsen sok
nak а temaja а csaszar es az udvaroncok, а jarasi Ыrб, а pol
garmester, а kadi, а Ьеg, az aga, а molla es az imam - az 
osszes, а tarsadalomban hatalommal es pozfciбval Ыrб 
emЬer - kifigurazasa. А legkonnyebb az, ha ezt а tenyt ide
olбgiai valasztaskent ertelmezziik, amely а Кfnai Nepkoz
tarsasag megszilardulasanak eveiben ervenyestilt. De а 
csaszarellenes es iszlamellenes tortenetek sokkal korabban 
is leteztek (а kfnai csaszari rendszer mar 1911-ben megbu
kott). Masreszt hasonl6 csaszarellenes sziizsek Kis-Azsia
ban is sztilettek, az 1401-es mongol hadjarat idejen, 
indirekt mбdon а mongol h6dft6, Timur ellen iranyulva. 
Ezek kesбbb osszeepiilnek а Naszreddin Hodzsarбl sz616 
esemenyfiizerrel, amikor а tortenelmi prototfpus mar nincs 
az elбk kozott. 
Nagyon erdekes ez az erбszak feletti sz6Ьeli gyбzelem, 
amelyre а mongol tamadas idejen sztiletett anekdotak kihe
gyezбdnek. А szovegnek itt nem marб kritika, nem csufon
daros kifigurazas, csak fejtetбre allftja а helyzetet. Teljesen 
remenytelenbбl hirtelen visszajara fordul, megvaltozhat а 
szenvedб alany javara . Elkepzelhetб, hogy Ravasz Peter 
tortenetei is hasonl6 szerepet toltenek Ье а bolgar ujjaszii
letes idejen (ezt az otletet dolgozza fel lelemenyesen 
Georgi Markovszki а Ravasz Peter cfmu regenyeben). 
Altalanossagban veve azt lehet mondani, hogy Kozep
Azsiabбl Кis-Azsia fele indulva а szeldzsuk torokok 
magukkal viszik а ravaszrбl vagy а ravaszkod6kr61 sz616 
hszincsiangi tortenetek egy reszet. А XIII. szazad utan, 
amikor megjelenik Naszreddin Hodzsa neve, mindegyiket 
„az б nevevel forrasztjak ossze", es а tortenetek tovabbl 
sziizsekkel is gazdagodnak - es а folyamat а halala utan 
sem er veget. Hszincsiangban а tortenetek szinten tovabb
fejlбdnek, onallбan, de а kis-azsiai Naszreddin Hodzsa tor
tenetei is visszahatnak rajuk, es arni а legfontosabb -
atveszik а nevet, arnit Efendire/ Afentire rovidftenek. А nev 
azonossaga (arni а tobbl tiirk nepre is vonatkozik) nagyban 
megkonnyfti е sziizsek vandorlasat. А Ьolgar hбs, Ravasz 
Peter egy kiterjedt azsiai mondakor erintбje lehet. 
Mi а jelentбsegiik ezeknek а meseknek? Nemcsak hogy 
egy nagy mondakor gyokereihez vezetnek el, hordozva а 
bolgar etnikai jelleget, de erdemes altaluk ratalalni az 
osvenyre, mely а tavoli Keletre visz, es talan adalekot nyuj
tanak а bolgar ravaszsag forrasvidekenek feltarasahoz. 

Genat Andrea forditasa 
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