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THE IMAGE OF A STRATUM IN A NATION’S
PERCEPTION  PREREQUISITE OF ITS FORMATION
Polina Tsoncheva
Absract: Stereotypes that are formed in a society in terms of
phenomena, conditions and processes are persistent and difficult to
destroy. The reasons for their presence are complex. A basic explanation
in this direction is offered by Yul. Popova, who reminds the character of
stereotypes as a categorizing mechanism of human perception and leads
to economy of effort that is being achieved through them (Popova 2015).
The millennial consecutive evolution of Chinese nation favors the
accumulation of cultural layers from different historical periods and
determines the existence of a number of secondary images that mediate
the relationship (Vassileva 2018) of its representatives with reality. This
paper aims to present and suggest possible explanations of the negative
associations accumulated within Chinese society for centuries towards
the Eunuchs’ stratum.
Keywords: Chinese culture, stereotypes, Eunuchs’ Stratum.

Въведение
Образите, които обществото формира по отношение на дадено
явление, състояние или процес са трайни и трудно разрушими. Те се
обясняват с понятието, определено от С.А. Хютън като критична културна осъзнатост (по Василева М. 2018), дефинирано съгласно
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възгледите на Байръм, който смята, че това е способността за
критична оценка на перспективи, практики и продукти от родната и чуждата култура (Василева М. 2018, 23–24). Както твърди
Уолтър Липман (1922), ние възприемаме действителността посредством образите, които вече съществуват в главите ни (Василева 2018, 24). Стереотипите като цяло улесняват комуникацията
и възможността за опознаване на другостта като съдействат за
определяне на позицията на собственото Аз спрямо Другите, на Същото спрямо Другото. Същевременно те представляват обобщения, които няма как да бъдат верни за всеки отделен случай (web 1).
Както заявява проф. Уей проблемът е не дали конкретни стереотипи са основателни или не, негативни или позитивни, а поскоро, че те по същество са погрешни и подвеждащи (web 2).
През последните десетилетия особен изследователски интерес
наблюдаваме по отношение на стереотипите, изграждани на база
полова принадлежност и свързаните с нея характеристики, определящи поведението на представителите на единия или другия пол
(по Попова 2015). Дали, обаче, на тази плоскост бихме могли да
търсим традиционно наложилите се в китайското общество негативни
представи за евнусите?

Формиране на негативен образ на евнусите – предпоставки
Евнушеството е широко разпространен в Близкия и Далечния
Изток социален феномен. В паметниците, запазени до наши дни не е
фиксирано конкретно събитие, с което да свържем появата на евнушеството в Китай (по Цончева 2018, 10), но фактът, че в китайския
език съществуват редица съществителни имена за обозначаване на тази социална прослойка свидетелства за това в колко
съществена част от културната специфика на императорски
Китай се е превърнало то (Цончева 2018, 11). За дълъг период от
време утвърденото държавно устройство на страната ги превръща
в задължителен атрибут към харема на владетеля (Цончева,
2018, 17). Поддържането на сериозен брой евнуси при двора на владетеля е свързано с редица техни задължения по обслужването на
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императора, съпругите, наложниците му и целия му род. Задълженията им се простират от тривиалните домакински – чистене и готвене, през сакралните (палене на благовония пред образите на предците – императори или в чест на монарха пред духовете – пазители),
съхраняване на книгите в библиотеките, на картините, дрехите, оръжията (Цончева 2018, 43), до държавническите (оповестяване указите на владетеля, съхранение на императорския печат,
посредничество при контактите на императора с външния свят).
Векове наред представителите на тази прослойка са представлявали
съществено звено в държавната структура на Империята.
В каква посока можем да търсим причините за формиралата
се в китайското общество негативни нагласи спрямо евнусите?
Изконно заложено още в дълбока древност е възприятието на
китайците за света, като изграден от съзидателното единство на
противоположностите (Цончева 2018, 32) ин и ян. Това възприятие е имплементирано във всички сфери на живота – от системата
на държавно управление, през принципите на традиционната
медицина, отношенията между хората и правилата за самоконтрол и правилно хранене (Цончева 2018, 32), Представата за
хармоничното преливане на ин в ян и обратно, изключва от философската постановка непринадлежащите към нито една от двете
космични сили, каквито са представителите на евнушеското съсловие. Вероятно това бихме могли да посочим като първопричина и
основна предпоставка за формиране на стереотип на база непринадлежност към утвърдените в обществото групи – натрапване на идеята за нееднаквостта.
Един от най-важните фактори, които определят статуса на
човека в обществото са биологичният му пол, семейните и обществените му функции (по web 4). Липсата на полова принадлежност е
причината евнусите да бъдат определяни като 六根不全的人 (Цончева 2018, 26)2, което насажда у тях усещане за непълнота, недъгавост и предразполага към чувство за малоценност. Усещането за
непълноценност има и друго обяснение. В Източна Азия са разпространени редица поверия и свързани с тях обичаи за специално
2
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187

ритуално отношение към продълженията на човешкото тяло – коса,
нокти и др. В тази насока е традиционното схващане, че „кожата,
която покрива тялото ни“ е „дадена от родителите“ – „не бива
да я увреждаме или нараняваме“ (Цончева 2018, 26). Това разбиране е доразвито в поверието, че „оня, който се появи пред тях3 с
нарушена цялост на своето тяло, няма да бъде допуснат на оня свят
при своите предци“ (Цончева 2018, 26).
Следвайки хронологията на събитията, след създаването на първата китайска империя Цин4 новоизграденото държавно устройство
се нуждае от утвърждаване и стабилизиране. За тази цел се доразвива
философията на взаимно пораждащите се ин и ян – императорът е
представян като Син на Небето, въплъщение на светлината и активното мъжко начало, единствената връзка между Небето и
Земята (Цончева, 2018, 41). Личността на императора е издигната
в култ и трябва да се запази неопетнена. Умело, в името на държавната стабилност, управляващата върхушка използва съществуващото
вече стереотипно възприятие и публично заклеймявайки евнусите
като виновни за възникналите сътресения, дисхармония и хаос в
Поднебесната предпоставят изграждането на негативни предразсъдъци в обществото. Фактът, че съществуването на евнушеска прослойка е институционализирано, както споменахме по-горе, т.е.
възприето като неизменна част от императорския двор говори за
това, че в определен аспект това съсловие е припознато като част
от Забранения град5. От друга страна, подобно повлияване върху
общественото възприятие, характерно за целия исторически период
на Имперски Китай, е нагледен пример за това как дали Другият
ще се запази като Друг или ще бъде припознат от Аз-а зависи
изцяло от интереса на Аз-а (Петков 2009, 190).
Друга плоскост, върху която през хилядолетията се затвърждават негативните предразсъдъци към евнусите е социалното нера3

Имат се предвид предците.

秦朝 (221–207 г. пр.н.е.) /династия Цин/.
Забраненият град авторът тук използва като метонимия, имайки
предвид обитателите му – императорът, императорските съпруги и наложници.
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венство. Тежките социално-икономически условия, при които е налице
сериозно неравенство в икономическото състояние на отделните
групи в обществото създават условия за формиране на негативни
нагласи спрямо Другите (по Митева 2017). Близостта на представителите на това съсловие до Сина на Небето, до превъплъщението
на Абсолюта, възможността, която принадлежността към тази общност им осигурява – съсредоточаване на огромна власт и богатства
и спекулирането на отделни евнуси с придобитото влияние представляват поредна сериозна предпоставка в посока формиране и утвърждаване на негативната нагласа в обществото.
Традиционно в културата на китайците са заложени като приоритет науката и знанието (web 3). Конфуцианството, утвърдено през
вековете като водеща държавна идеология, представя конфуцианеца
като учен, интелектуалец, който преминавайки през поредица
от изпити става чиновник и държавен деец (web 3). На уклона на
богатите и знатните да утвърдят своите привилегировани позиции като
унаследяеми отчетливо противостои добре отработената в продължение на повече от две хилядолетия изпитна система (web 3).
Наслояването на негативност към евнусите произтича в този аспект
от конкуренцията за влияние и социално превъзходство между тях и
съсловието на учените. Тук нямаме предвид предразсъдък на база
ниво на образование, въпреки че за дълъг период от време евнусите
нямат достъп до такова. Негативното отношение се основава на
факта, че това е единствената прослойка в китайското общество,
която векове наред успява да осигури на своите членове сравнителна
финансова стабилност и добро обществено положение, заобикаляйки
жестоката конкуренция сред участниците в чиновническите изпити.
Парадокс по отношение на изградените представи в обществото е фактът, че евнусите с длъжност тайдзиен (太监 Сvtaijian) –
придворна охрана се ползват с уважението на цялата страна. Длъжността им открива път към лична слава и благополучие (Усов 2000,
13). Ето защо, не липсват доброволци, които по собствено желание или по настояване на семейството (Цончева 2018, 25) стават част от тази прослойка. Останали извън императорския двор, обаче,
те биват отритнати и презрени от обществото (по Цончева 2018).
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Заключение
Традиционно Китай е възприеман от Запада като еквивалент
на крайната Другост (Петков 2009, 189), което показва схващането
му като нещо монолитно. Разнородната и нехомогенна структура на
китайското общество, обаче, е сериозна предпоставка за формиране
на редица стереотипи в рамките на самата общност. А хилядолетната
последователна еволюция на китайската нация, от своя страна,
благоприятства натрупването на културни пластове от различни
исторически периоди и обуславя наличието на редица вторични
образи, които опосредстват връзката (Василева 2018, 24) на
нейните представители с действителността.
Стереотипите, изградени спрямо евнусите на основата на
полова принадлежност, социален статус и материално положение не
търпят особено развитие през годините. Въпреки че редица
представители на това съсловие изпъкват с постиженията, уменията
и интелекта си (Джън Хъ, Съма Циен, Цай Лун6), тук не можем да
говорим за цикличност, която наблюдаваме през различните
исторически периоди по отношение на образите на Китай в западните
пътеписи (по Петков 2019, 146). Смяната на държавното устройство
на Китай (в началото на 20. век), което обуслови отпадането на
необходимостта от поддържане на подобно съсловие не предизвика
обществени дискусии във връзка с евентуално преосмисляне в тази
посока. Напротив, този феномен сякаш потъна в забрава, вероятно
за да се изчисти с времето натрупания заряд.
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