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I. Преводи и критика

Историята на българското хайку започва с първия досег до японската поезия, преводът 
на японска лирика от немски и френски език на Никола Джеров. Книжката, която 
съдържа само тридесет и осем страници, се казва Сини часове.1 Повечето стихотворения 
в нея са от периода от VII до IX век, тоест преди появата на хайку. Петнадесет 
години по-късно същият преводач превежда от френски нова подборка от японски 
стихотворения, наречена Песните на Ямато,2 в която фигурират и няколко хайку от 
Башьо, Бусон, Исса, Шики и др.

Следователно далекоизточната поезия прониква в България предимно от Запад. Фактът 
на появата на преводи през западни езици има едно основно значение — изкривяване 
на представата за японската естетика. Трудностите на превода от японски език са 
очевидни поради разликата в буквения и идеографичния запис, който придава 
допълнителна сила на образа. Когато това става през други езици, задачата се 
усложнява от особеностите на транзитния език. Тъй като в хайку много важна роля 
играе омонимията, несъвпадането на омонимните топоси при различните езици 
създава допълнителни проблеми. Въпросът за превода през немски и френски език 
има още един аспект и той е намесата на европейските литературни традиции. Според 
немския поет и изследовател Клаус-Дитер Вирт влиянието на Немския романтизъм 
налага сериозен отпечатък върху преводите на хайку на немски език през първата 
половина на миналия век. Същото се отнася и за френския символизъм, поради което 
и в българския превод е налице склонност към символизиране и невярно предаване на 
конкретната японска образност.
1. Джеров, Никола, подбор и превод от немски и френски. Сини часове. Японска лирика, София, „Корали”, 
1922.
2. Джеров, Никола, подбор и превод от френски. Песните на Ямато. Японска антология, София, 
„Корали”, 1937.



Почти петдесет години след втория превод на Джеров се появява първата книга 
с хайку, преведени от оригинал. Заглавието е Пълнолуние (японски тристишия).3 
Предговорът на Крум Ацев към тази книга е и първият критически текст, посветен 
на хайку — проникновен опит за въвеждане в тайните на далекоизточния начин на 
мислене и поглед върху света.

Авторът се опитва да отговори на въпроса: кое е това важно нещо, което превръща 
едно кратко стихотворение в хайку. Структурата 5/7/5 ли е? Ако едно преведено 
стихотворение се състои от повече или от по-малко от 17 срички, това стихотворение 
хайку ли е или не? Връзката с природата е много важна за духа на хайку, но има и много 
западни стихотворения, свързани с природата. Неговият отговор подчертава ролята 
на недоизказаното. По този начин първият критически текст върху хайку дава много 
точни насоки на българските автори и читатели на хайку.

По-късно се появяват много книги за японската култура, най-важно място сред които 
заемат преводите и културологичните изследвания на Братислав Иванов. Благодарение 
на неговите книги разбирането на японската култура и на хайку се задълбочава.

3. Людмила Холодович и Георги Василев, превод от японски. Пълнолуние. Японски тристишия, София, 
„Народна култура”, 1985.

	

Първата преводна книга на японски стихотворения, която съдържа само 38 
страници, озаглавена Сини часове, и книгата, озаглавена Песните на Ямато.



II. Хайку Поезия

България е страна, разположена между Запада и Изтока. Тъй като „геопоетическото” 
пространство на България е по-близко до Запада, отколкото до Изтока, влиянието 
на западната естетика и културна традиция доминира. Въпреки това, в дълбините на 
съзнанието на българите съществуват и източните нагласи и подход към света. Едно от 
доказателствата е интензивното хайку движение на Балканите. Характерното за Изтока 
интуитивно възприемане на света може да се открие в българската поезия. Първият 
значителен принос в изследването на този феномен е публикуваният през 2003 труд 
на Антоанета Николова, поетеса и преподавател по източна философия, озаглавен 
Езикът на пустотата.4 В книгата е включена главата “Български прочити на пустотата”.

Както Румъния има своите стихотворения от един ред, а англоезичната 
поезия — имажинизма, така и България има своя локален феномен нава, възникнал в 
края на осемдесетте години на миналия век и определен като „Стил на Кръстопътя”, 
нито източен, нито западен. Кратката форма — от един до три реда — е типична за 
нава. Малкото думи нямат за цел „да казват”, а по-скоро да ни отведат отвъд думите. 
За разлика от румънските стихотворения от един ред нава се отличава с изключителна 
свобода по отношение на формата и художествените техники, като се простира от 
същинското хайку, принадлежащо към най-строгия канон, до западния афоризъм. 
Нещо повече, нава не може да се определи като жанр, тя е течение, „универсален 
принцип” , който може да се изяви в различни жанрове. Според нейния създател, Иван 
Методиев, „почти пълната освободеност от правила е една от съществените разлики 
между нава и класическите варианти на хайку”. В действителност, нава споделя доста 
важни характеристики с хайку, свързани преди всичко с дзен и с наложения от него 
минимализъм. В същото време течението има корени в древните български традиции. 
„Нава” е стара славянска дума. Според автора на течението да постигнеш нава е „Да 
направиш вдишване и издишване едновременно”. Определена метафорично по този 
начин, нава конотира преодоляването на дихотомии от всякакъв тип и преживяването 
на единството на света.

Ето два примера от списание Нава:5

След всяка капка дъжд —
различна тишина.

Мирис на облак.
Птиците чакат
с отворени човки.

Всички поети от кръга нава публикуват също така и западна поезия. Те не са група 
от „посветени”. Тази кратка форма е неделима част от българската поезия, а не 
алтернатива.

4. Николова, Антоанета. Езикът на пустотата, София, Аквариум Средиземноморие, 2003.
5. Методиев, Иван. Нава, No.4, 1993.



От първия превод на японска поезия до първата сбирка оригинално хайку на български 
език минава повече от половин век. Българското хайку е най-младото на Балканите, 
въпреки че споменатият превод е публикуван през далечната 1922. Три години след 
първия превод на хайку от оригинал излиза първата хайку сбирка на българския поет 
Димитър Стефанов. Книгата се казва Гората на глухарчето6 и е обявена като „опити за 
хайку” от автора. Поради разбирането на Стефанов за жанра, като за форма, която 
може (и трябва) да се подчини на западния (в частност на българския) тип мислене и 
възприемане на света, младата българска хайку традиция е спасена от подражанието 
на японските образци, една слабост, срещана в почти всички традиции през първите 
години на развитие, но е тласната в другата крайност — изобилие от метафори в тесен 
смисъл и образност по-близка до западната. Първият български хайку поет приема 
адаптирането като заемане на кратката форма (до степен на спазване на 17 срички и 
структура 5/7/5), конкретната образност и темата за природата (не във всички случаи). 
Тъй като естетическите принципи на дзен са свързани с естетическите категории на 
източното изкуство и с художествените техники, използвани в хайку, като образуват 
трите слоя на естетиката на хайку, пълното им игнориране е невъзможно, без текстът 
да се превърне в кратко западно стихотворение. Поради авторитета на автора, много 
от следващите „опити за хайку” носят белезите на неговото разбиране за отдалечаване 
от японската естетика (по времето, когато е публикувана книгата, в България липсват 
както преводи на съвременно японско хайку, така и на европейско или американско 
хайку, а интернет технологиите не са развити). В книгата има и немалко сполучливи 
хайку стихотворения, в които японската естетика е уловена интуитивно от поета, 
например:

Пчели претърсват
жълтите глухарчета.
Пролетта дойде.

В пълната кофа
потреперва хваната
пълната луна.

Основното обаче за тази книга и за насоката, която дава на българското хайку, най-
добре се илюстрира от мотото — известния фрагмент на хан Омуртаг (IX в.) включващ 
17 срички, с цезура по средата, които могат да се разпределят по схемата 5/7/5 (на 
български език):

Човек и добре
да живее, умира
и друг се ражда.

Тъгата от осъзнатата преходност и смирението пред мимолетното съществуване на 
формите в този свят, една от които е и човекът, съществуват като аспект в почти всички 
далекоизточни естетически категории, тъй като те (за разлика от западните, почиващи 

6. Стефанов, Димитър. Гората на глухарчето. Опити за хайку, София, „Български писател”, 1988.



върху дихотомии) се припокриват, без точно очертани граници, но тези настроения 
се долавят особено силно в аваре и саби. Цитираният фрагмент, въпреки неизбежния за 
Запада елемент на оценка, носи същата атмосфера. На нивото на изразните средства 
обаче този текст много се различава от хайку, което в общия случай внушава емоцията 
и идеята чрез образ. По-скоро фрагментът по всичко прилича на западния афоризъм, 
независимо от своите 17 срички, разпределени по схемата 5/7/5. Именно по този път 
тръгват в началото българските автори — формата, емоциите, но не и образността и 
техниките на хайку.

Две години след първата хайку сбирка на Димитър Стефанов се появява книгата с 
тристишия на Едвин Сугарев Калейдоскоп.7 Макар че нейният автор не определя тези 
стихотворения като хайку, те очевидно са вдъхновени от дзен и притежават някои от 
специфичните характеристики на хайку поезията. Ето три примера:

Селска черква
На двора редом
кръстове и минзухари

Тъмно е
ала мъждеят още
дивите божури под луната

Сънувах поле с глухарчета
И вятърът
ме отвя

Първата българска антология Дъждовни семена8  е публикувана през 2001. Тя включва 
стихотворения от 90 автори и е определена като Антология на българската хайку поезия, 
макар че повечето от стихотворенията в нея са просто кратки западни стихотворения 
(дори заглавието звучи напълно в духа на западната поезия). Много малко поети показват 
владеене на поетическите техники на хайку, но тази книга е важна за популяризиране 
на хайку жанра. Само две години по-късно две други антологии привличат вниманието 
на първите български читатели на хайку: Цветето9  и Птицата.10 Повечето от авторите, 
включени в тези книги владеят основните художествени средства на хайку жанра.

Днес първоначалните грешки са преодолени и българското хайку има своите силни 
образци, намерили признание в най-престижните списания и антологии по света, 
както и в редица конкурси.

7. Сугарев, Едвин. Калейдоскоп, Пловдив, Хр. Г. Данов, 1990.
8. Стефанов, Димитър, подбор. Дъждовни семена, София, Хайни, 2001.
9. Билярска, Гинка, подбор. Цветето, София, Ателие АБ, 2002.
10. Стефанов, Димитър, подбор. Птицата, София, Хайни, 2003.



Още през 2005 в публикуваната в Modern Haiku11 кратка рецензия за триезичната 
българска антология Огледала12 се казва: „Тази красиво произведена книга ще бъде 
основна антология за творчеството в тази важна част на хайку света [Балканите]”. 
Само пет години преди това България има най-слабо развитата хайку традиция сред 
балканските страни.

Българската традиция е млада, но процесите и особеностите в нея не могат да се изложат 
накратко. В книгата Хайку: водно конче под шапката (Силата на неизговореното)13 наред с 
теоретичните въпроси, посветени на естетиката на хайку и разликите в светогледа 
и литературните традиции на Изтока и на Запада, е включена глава за българското 
хайку. Това е критическо изследване на различни нива, включително естетическите 
принципи на дзен, естетическите категории на източното изкуство и литература и 
специфичните художествени техники на хайку в българската хайку поезия. Специално 
внимание е обърнато на възможностите за адаптиране на ритъма и други характерни 
черти на хайку към българската езикова среда.

Тъй като хайку използва много малко думи и най-често има три-сегментна структура, 
проблемът със словореда в различните езици е много важен. Докато словоредът в 
някои езици е строго фиксиран, българският език позволява доста свободни вариации. 
Типична черта на хайку е да носи елемент на изненада, което се постига по-лесно, 
когато местата на думите могат по-свободно да се променят.

Друг въпрос, който е релевантен особено към славянските езици, е широката употреба 
на умалителни форми, още повече, че употребата на деминутиви в тези езици не 
поставя ударение върху размера на обекта, а изразява отношение, като например 
нежност, ирония и т. н. Това е важно, защото хайку използва всяка възможност да 
„казва повече” без думи.

От друга страна българският език не е толкова богат на синоними и омоними като 
японския и английския, но тази характеристика на езика е балансирана от неговата 
гъвкавост. Разгледаните особености само подсказват, че на български език може да се 
създава уникална хайку поезия, като се използват неговите характеристики.

11. Modern Haiku, Vol. 36.3, Autumn, 2005.
12. Огледала 101 български хайку, избрани и редактирани от Людмила Балабанова (български, английски и 
френски) София, LCR, 2005.
13. Балабанова, Людмила. Хайку: водно конче под шапката (Силата на неизговореното), София, „Боян Пенев”, 
БАН, 2014.



III. Организации и събития

Първата организация на хайку поетите в България, Български хайку клуб (БХК), е 
основана през 2000 г., когато Джим Кейшън и Димитър Анакиев посещават страната, за 
да организират хайку движение на Балканите. Първият председател на БХК е Димитър 
Стефанов, автор на първата българска хайку сбирка. Днес тази организация е позната 
като Български хайку съюз (БХС) и издава списанието Хайку свят. Четири години по-
късно се създава Хайку клуб — Пловдив. Основната дейност на тези организации е 
свързана с популяризиране на хайку поезията чрез провеждане на специални събития.

Важна година за хайку живота в България е 2005, когато в София се провежда Третата 
конференция на Световната хайку асоциация.

През същата 2005 г. една друга група автори основават Хайку клуб София (ХКС), 
който има специално значение за развитието на хайку в България. Това е тесен кръг 
от писатели, преводачи и учени, които се интересуват от хайку. Всяка година те 
организират хайку конференция съвместно с Нов български университет, София, или 
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, и провеждат хайку конкурс. 
Работейки за издигане на качеството на българската хайку поезия, те превеждат 
теоретични статии и хайку стихотворения на автори от цял свят. Членовете на ХКС 
са автори на хайку наред с другите си творби, като те имат възможност да публикуват 
хайку в най-престижните периодични издания и да издават хайку сбирки в престижни 
български издателства. Това съдейства поетическото изкуство на траещо един дъх 
откровение да намери признание като великолепна форма на поезия в България.


