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ВЪВЕДЕНИЕ

ОТКРИЙТЕ
蔵焼けて 障るものなき 月見哉

kura yakete / sawaru mono naki / tsukimi kana 

–––––––––––

„Хамбарът ми напълно изгоря
сега вече мога

да съзерцавам луната.“ 

Мидзута Масахиде
(1657–1723)
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ИЗСЛЕДВАЙТЕ
Благословени са спуканите гърнета,
защото те пропускат светлината.

 Мишел Одиар

Настоящата книга ви приканва да откриете и да се запознаете 
с изкуството кинцуги във всички негови аспекти. Чрез тази древ-
на техника, изобретена в Япония през XV век, се възстановява 
строшен предмет, като пукнатините се подчертават със злато, 
вместо да бъдат прикривани. Ала философията на това изкуство 
стига далеч отвъд обикновената художествена практика… Тук се 
докосваме до символиката на изцелението и устояването. Въз-
становеният и след това почитан предмет приема своето мина-
ло и по парадоксален начин става още по-устойчив, по-красив и 
по-ценен, отколкото преди счупването. Това е пътеводната ниш-
ка, която минава през всеки етап от процеса на изцеление, неза-
висимо дали се отнася за телесна, или душевна травма. 
Думата кинцуги на японски идва от кин (злато) и цуги (свърз-

ване) и означава буквално „свързване със злато“. Изкуството 
кинцуги се нарича също кинцукурой, тоест „поправка със зла-
то“. Процесът на поправка е продължителен и прецизен, като 
минава през много етапи и трае от няколко седмици до няколко 
месеца. Твърди се, че за да се постигне съвършенство, понякога 
е необходима цяла година. 
Първоначално парчетата от счупения предмет се събират 

едно по едно, след това се почистват и се залепят с традиционен 
естествен лак от лаково дърво. Предметът се оставя да изсъх-
не и се изглажда. Сетне пукнатините се подчертават с няколко 
слоя лак и се поръсват със злато или друг метал на прах (среб-
ро, бронз, месинг, мед…), който се смесва с още влажния лак и 
му придава вид на метален слой. Накрая пукнатините се поли-
рат. Така предметът разкрива цялата си прелест. 
Според легендата шогунът Ашикага Йошимаса (1435–1490) 
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винаги използвал по време на чайната церемония любимата си 
чашка (чаван). За нещастие, един ден тя се счупила. Той я изпра-
тил на поправка в Китай, където била изработена. Резултатът оба-
че силно го разочаровал: след дълги месеци чашката се завърнала 
закрепена с грозни метални скоби, които не само я обезформяли, 
но и не я правели достатъчно непропусклива. Ето защо шогунът 
възложил на японски майстори да намерят по-приемливо реше-
ние, за да може тя не само да запази предназначението си, но и да 
съхрани красотата си: така се ражда изкуството кинцуги… 

© Myriam Greff

Какво изискано, творческо и едновременно просто решение! 
За мнозинството хора, които откриват за себе си изкуството 
кинцуги, това е любов от пръв поглед. Те преживяват същинско 
просветление. Ето защо тази техника е високо ценена. Твърди 
се дори, че някои естети съзнателно чупят скъпи вази и чаши, за 
да ги преобразят… Без да се налага да трошите ценни предме-
ти, можете да почерпите вдъхновение от философията кинцуги 
по време на вашето изцеление, за да възвърнете своята цялост и 
свежест. Подобно на жив кинцуги, вие можете да се преобразите 
и да станете по-силни!


