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ЯПониЯ
текст и снимки: емил данаилов

солова партия в средиземноморския хор
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ПристиГане
Вече виждам източния бряг на Азия. Появява 
се бялата лъкатушна линия на скалния бряг 
и синият Тихи океан. А после идва островна 
земя – зелени гори безкрай. Япония!
Излизам от Токио по магистралната арте-
рия, пътят, който свързва от хиляда години 
Едо (Токио) и Осака по протежение на дъл-
гия остров Хоншу. Гледам Япония с широко 
отворени очи! Зареждат се или по-точно се 
преливат град след град и планина след пла-
нина. Бяло и зелено на фона на синьо есенно 
небе. Градовете са досущ като Токио, със съ-
щия тип бели и сиви кубични бетонни форми, 
нагъчкани с коли и фирмени надписи.
В един момент отдясно се очертава силует, 
който ми взема дъха – познатия от снимки 
вулканичен Фуджи, Фуджи-сан! Извисен беза-
пелационно над всичко конус със снежна шап-
ка.

Страната на изгрева
„Страната на Изгряващото Слънце“ звучи 
светло-патетично и привличащо. Но това 
име е дошло с чисто посочващо намерение. 
B един момент китайците разбрали, че на 
изток, откъдето изгрява слънцето, има 
островна страна. Те нарекли тази страна 
Джи-пен или Земята на изгрева. Японското 
име е Ниппон. 
Япония според преданието е създадена от 
божествата Изанаги и Изанами. Японското 
небесно семейство са носители на китайско-
то мъжко и женско начало Ин и Ян и обитават 
небето. Те раждат безчислено множество 
богове, между които богинята на слънцето 
Аматерасу. Пра-семейната двойка пото-
пили инкрустирано копие в океана. капките 
от върха на копието направили Японските 
острови Хоккайдо, Хоншу, Шикоку и кюшу. 
 

Храмове в киото
В киото има повече от триста храма на 
двете религии: будизъм и шинто, съответ-
но джи и джинджа. Друг такъв град в света 
няма. Някои от храмовете са просто вели-
колепни. Архитектурата им е китайска по 
произход, но японците са я изпълнили пер-
фектно. Именно заради храмовете киото 
не е бомбардиран през Втората Световна 
война от американците. Така са се запазили 
и старите квартали с типичните японски 
къщички. Но този прелестен стар киото е 
притиснат безмилостно от бетона на япон-
ската урбанизация, която е сковала по-голя-
мата част от оскъдната японска земя.
Начело на храмовата архитектура в киото 
са несравнимите кинкакуджи („Златният 
храм“), който е по-скоро павилион, единична 
сграда над повърхността на езеро, дзен-хра-
мовете Гинкакуджи, или „Сребърният храм“, 

рьоанджи с прочутата каменна градина, и 
Нандзенджи (един от най-големите дзен-ма-
настири). Шин-будизмът се гордее с двата 
огромни храма -Западен и Източен Хонган-
джи. Така че свободните и хубави дни тук се 
използват и за разглеждане на храмове.

в къщата за чаЙна церемониЯ
купувам сладки и рози за старата учителка 
по чайна церемония, и за семейство Имаи, къ-
дето съм канен на гости. Посещавам малък 
дом, в който е оборудвано помещение за ча-
но ю. Посреща ме възрастна жена с одухо-
творено лице и ведра усмивка. Домакинята 
се покланя и ме  въвежда: „Дозо“ (Заповядай-
те). Тя е облечена в строго кимоно с пищен 
колан (оби) с възглавничка на гърба. 
Стаята е празна, с висяща калиграфия и из-
рязано в пода огнище с гърне за гореща вода. 
Тук цари ненакърним покой. Впечатляваме 



54
www.moetopatuvane.com

55

нишата в ъгъла, където стои единствено 
едно цвете. На стената виси лист с таблица 
йероглифи, представящи смисъла на чайна-
та церемония според нейния класик в Япония 
Сенно риккю от XV в. Над огнището, в което 
тлеят дървени въглища, виси гърне, закаче-
но за тавана. В момента тече урок и има две 
жени – ученички в кимона. 
кадзуко-сан се заема с обяснение на йе-
роглифите, а аз се чудя как да седя спо-
койно на колене, след което започва уро-
кът. редът на приготвянето и пиенето 
на чая между изучаващите церемонията 
се определя от игра с карти с йероглифи. 

чаЙната церемониЯ (ча-но ю). 
Обичаят на церемониалното пиене на чай 
е дошъл в Япония от корея и китай. Сенно 
риккю прави акта на пиене на чай цялостна 
форма на изкуство (са-до) чрез стилизиране 
на маниера и етикета. По подобен начин са 
кодифицирани в японски стил и традицион-
ната борба сумо, боя с меч кендо, поезията 
хайку, театрите Но и кабуки.

Първа цел на чайната церемония е да пречис-
ти сетивата и ума. За очите са предназначе-
ни висящият свитък и подредените цветя. 
За носа са благовонията, за ушите – звукът 
от горещата вода, за устата – вкусът на 
чая, а за дланите и ходилата – правилността 
на формите. когато петте сетива бъдат 
пречистени по този начин, то умът ще ста-
не чист от само себе си. 
В чайната церемония се използва мачча, зелен 
чай на прах от листата на специален храст. 
Домакинът следва различни правила: разга-
ряне на огъня, прибавяне на гореща вода в 
чаените купи, бъркане на чая със специална 
метличка, докато се превърне в гъста пяна, 
сервиране с поклон до земята, пиене. 
Са-до има „четири сърца“: хармония, рес-
пект, чистота, мир. Това са принципите на 
изкуството да се живее. Чайната церемония 
е била събитие. Тя е срещала един-единствен 
път в живота определени хора при опреде-
лени обстоятелства. Нейната тържестве-
ност изпъква на фона на тишината.

ГостУване в ЯПонско семеЙство
Отивам в къщата на кокей Ери, будистки 
скулптор, един от най-добрите в Япония, 
чиито изложби са посещавани лично от им-
ператора. Фразите на етикета са задължи-
телни, а от чужденец се приемат с радостна 
изненада. Седим тихо около кръглата ниска 
маса.
А вратата се плъзва и се появява на колене 
младеж с поднос. Отваря, изправя се, влиза, 
отново сяда, обръща се назад, затваря вра-
тата. Обръща се към нас и се придвижва без-
шумно на колене към масата. Наблюдавам го 
с интерес, но никой друг не му обръща внима-
ние. Идва до масата и забърква чай за всички 
– зеления, гъст горчив чай за ча-но ю. Серви-
ра както си е на колене и след това излиза 
така, както се е появил.
работилницата на Ери е в самата къща. Виж-
даме негов студент да обработва статуя на 
Буда. Наоколо е пълно със статуи на Буда и 
на будистки светци.
Следващото ми посещение е при семейство 
Имаи. Те живеят близо до кадзуко-сан, също 

в къща, и на входа ме посрещат усмихнати 
Такако Имаи и нейният съпруг Йомио Имаи, 
дзен-будист. развеждат ме из къщата, коя-
то е доста просторна за японските мащаби. 
Стая за чай, стая за медитация с висящи йе-
роглифи, сред които доминира кръг, оформен 
с две движения на четката – символ на пус-
тотата и завършеността.
Ястието е суши. Супата се сервира заедно 
с основното ядене – в случая бульон от соева 
паста с късчета кромид и водорасли. Сала-
тата е… италианска: домати на кръгчета, 
аспарагус, парчета яйца и рак. Питието е 
саке, студено и горещо. Налива се от съседа 
вдясно, като ти на свой ред наливаш на съсе-
да вляво от теб.

ЯПонката
Ние сме в храма Дайтоку-джи. Всички седят 
на колене на татамита, а аз – със скръстени 
крака. В един момент празната стая се ос-
вежава – влиза асистентката по чайна цере-
мония. Съвършено изправена, в бяло кимоно, 
с очертани до шарж черти на лицето. Черни-
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те й като кестени очи се въртят в подчер-
тан интерес заедно с кокетно намусване на 
изрязаните устни. 
Момичето седи на колене (японската поза 
сейдза) и виждам очертанията на необикно-
вено изправен и оформен гръб, увенчан от ос-
три рамене, дълъг врат и малка глава с теж-
ка черна плитка до кръста. кимоното  eq 
\o(и;`) е снежнобяло с широк зелен колан (оби).
Очите й се движат неуловимо леко. Погледът 
е удивен и чист като на сърна, тя следи раз-
говора. Лицето е обърнато към събеседника. 
Главата е леко наклонена и се откроява из-
ящна шия. Дъгите на веждите се повдигат и 
се движат. когато прави поклон, а поклони-
те тук са до земята, тя поставя двете си 
длани на татамито пред себе си с изпънати 
дълги пръсти, а главата се полага леко между 
тях. Тялото се извива в плавна дъга и плит-
ката пада настрана. Това момиче притежава 

вродено изящество, което няма нищо общо 
с нашите западни представи за женска кра-
сота.

фУджи-сан!
разглеждам внушителния конус на вулкана 
от кавагучико, докато чакам автобуса. Ав-
тобусът ни вдига до началния пункт за ка-
терене на Фуджи, 5-та станция. Там има го-
лям хотел. Мястото е населено с туристи. 
Настаняваме се на палатка близо до хотела. 
Началото на пътя е алея на изток, почти хо-
ризонтална. Времето е тревожно облачно и 
ветровито. Срещаме двама екипирани япо-
нци, които се връщат.
Сега е пълно мъртвило, но маршрутът не 
е девствен. Нагоре се наслаждаваме на ис-
тинско изкачване по сняг, леко заледен, по 
продължение на стотици метри. Стъпка по 
стъпка, внимателно и настойчиво набираме 

височина и се издигаме буквално в облаците, 
които се стелят около нас, гонени на пориви 
от вятъра. 
Изкачването върви в добър ритъм. Дишане-
то става все по-трудно. Вятърът става все 
по-студен. Фуджи-сан се очертава с неумо-
лими бели склонове и черни сенки на отвесни-
те места. Бляскавите сцени се редуват със 
сиви талази и върхът си играе с нас играта 
на криеница. Тук лошото време сякаш усилва 
чувството за магичност на този неповто-
рим връх. Ням и задъхан, се взирам в танцу-
ващата мъгла и в мен тържествува тръпка-
та на откривателя.  
На около 3500 м малка дървена шинтоистка 
арка стои посред блестящия склон като вра-
та към небето. разбира се, трябва да се мине 
през нея, за да влезем в царството на япон-
ските богове. В 13 часа сме на върха – за пет 
часа. Влизаме между два каменни лъва, които 

пазят входа на шинтоистката обител. Ви-
сочината, която е изписана на циферблата, е 
3750 м. Горе стена се точи по ръба и огражда 
ред постройки. Търся свободно място и из-
лаз навътре, към кратера. 
Тогава пред нас се разкрива великолепието 
на Фуджи-сан. Виждам гигантския обръч на 
ръба на кратера. Стоя на самия ръб и мога да 
видя лъкатушещата линия между небе и сняг, 
от време на време скривана от бягащи обла-
ци. В гърлото на кратера се спускат смра-
зяващи стени. Около върха няма нищо друго 
освен синева – наситена и мразовита. Скло-
новете отляво и отдясно се спускат главо-
замайващо в развълнуваното облачно море. 
Слизането ми се струва безкрайно дълго. 
Слизаме от бялата планина и всяка стъпка 
ме връща към зелената гора долу и синьо-
то езеро в далечината. Бях на магическия 
Фуджи! Сънувах го мистично-бял на лунна 
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светлина, а аз пълзя нагоре без сила и видим 
край. Видях го във филм леден, враждебен и 
смъртоносен, с бесен вятър, който хвърля 
тялото във виелицата по склона и изцежда 
силите. 
През нощта се събуждам от странно чув-
ство за лекота. Излизам навън и виждам сър-
па на луната. Просветлява. Часовникът по-
казва 4:50. Сещам се, че наближава изгревът. 
А тук, на Фуджи, той е особено красив. Няма 
да е лошо да запечатам изгряващото слънце 
на Япония именно тук. Отивам на терасата 
до хотела. Първо проследявам пътя на луна-
та, а после изгряващото слънце се показва 
над море от облаци. Слънцето е голямо и 
оранжево, на бял фон, като японското знаме. 
Планината се окъпва в светлина. 

ГеЙша-Парти (одзашики)
Уреждането на гейша-парти (одзашики) е 

много трудно, с контакти и доста пари. 
Става въпрос не за туристическа атрак-
ция, а за истинско одзашики в специален дом 
(очая-сан) в квартала Гион в киото. 
компанията се събира в изискан ресторант, 
където на гореща плоча печем филетата. 
След вечерята се отправяме в квартала Гион 
и влизаме попрегърбени през малка врата в 
уютен дом. Посрещат ни красива гейша и 
сбръчкана възрастна госпожа, която олице-
творява стопанка на очая-сан.
Въвеждат ни в чиста широка стая и ни на-
станяват около ниска дълга масичка. Серви-
рани са каничка със саке и японски сладкиши. 
Срещу масата е издигнат малък подиум, а в 
дъното му стои японския струнен инстру-
мент шамисен. До нас сядат силно грими-
рани млади момичета – майко. Те наливат 
саке и повеждат лек разговор. На мен ми се 
налага да ползвам преводач. Свободният раз-

говор се редува с малки невинни игри, които 
завършват с наздравици. Но главното изпъл-
нение е танцът. Майко означава „танцуващо 
момиче“. Едната девойка танцува, а другата 
свири на шамисен. Танцът е странен за на-
шите представи. Движенията са доста бав-
ни, силно подчертани и елегантни в далеко-
източен стил.
На масата истинската гейша (гейко) е на по-
напреднала възраст (около 35 години), краси-
ва и елегантна. Тя е определено интелигентна 
и доколкото разбирам – високо образована, а 
жестовете й са перфектни. Времето минава 
весело, а емоцията няма нищо общо с весел-
бата по балканските стандарти.
клиентите на одзашики са японци и чужде-
нци от най-висшите кръгове. Цената на пар-
тито варира от 500 долара до 1000 и повече 
долара на час.

дзен: отвъд живота и смъртта
Дзен е върхът на духовността в Далечния 
изток – най-дълбоката, изчистена и извисена 
форма на будизма. Дзен е сплав между индий-
ския будизъм и китайския ум, концентрирана 
пряко в опита на просветлението (сатори) 
– акта, с който Сидхарта Гаутама става 
Буда. От приблизително шейсет години на-
сам на Запад именно тази форма на будизъм 
предизвиква несекващи обяснения в множе-
ството книги за Дзен. Дзен е най-трудната 
и непонятна не само за западния ум форма и 
култура на духа, защото тя е отвъд всяка 
форма и отвъд всяка култура. Той в сърцеви-
ната си излиза извън езика. 
Дзен е не само цел на моето пътуване и прес-
той, а дълбок интерес от години и затова 
съм готов да търпя разни несгоди, но да 
навляза възможно най-дълбоко. Това е въз-
можно в най-висока степен именно тук, в 
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киото, най-вече в манастира Ханацоно. Тук е 
срещата ми с „роши”, което означава дзен-
учител. Всеки манастир разполага с роши, 
но все по-малко са истинските дзен-учите-
ли. Това беше моето истинско изживяване на 
духа, което ще оставя несподелено и лично. 

ГаЙджините – Предизвикателство за 
ЯПониЯ
Гайджин значи не чуждестранец, а чужд чо-
век. Значението е отрицателно. Неутрално 
е новото учтиво гайкокуджин (чуждестра-
нец). Днес японците ни наричат гайкокуджин, 
но зад гърба ни обсъждат като гайджин. Из-
разът „гайджин-да” (нали е гайджин!) изразя-
ва, макар и да не извинява безцеремонното и 
грубо навлизане в хармонизирания и подреден 
с безбройни форми живот на японците. 

Белите хора – едри, с дълги коси и сини очи, 
брадясали, космати, нечисти и груби, били 
от самото начало (XVI в.) отблъскващи за 
японеца. Те донесли непоносими за Япония 
обноски, огнестрелни оръжия, обезсмислящи 
честната борба с мечове, и чужда религия. 
Иеясу Токугава изгонил чужденците в първи-
те години на XVII в. и така изолирал  страна-
та от останалия свят за два века и половина. 
Вътрешно спокойствие и тотална изолация 
от света. И до днес това усещане остава.

автомати и Хора
В Япония автоматите работят „като хора-
та“. Автомати за пари, автомати за биле-
ти, автомати за кафе и напитки, автомати 
за бира, автомати за цигари, автомати за 
снимки. Пускаш нужната монета, натискаш 

нужния бутон и прибираш нужната стока. В 
автобуса автомати обясняват маршрута и 
изписват спирките. В метрото автомат на-
гласява спирането да е точно врата срещу 
врата на перона.
Автоматите говорят. Тук телефоните на 
улицата говорят с кукленски глас, подканяй-
ки те да пъхнеш карта, казвайки ти колко 
импулса имаш, уведомявайки те за неосъ-
ществима връзка или грешен код. Накрая ти 
благодарят и ти напомнят да си дръпнеш 
картата. Всички фрази и жестове се илюс-
трират от анимация на японско момиче. Ав-
томатите в автобусите съобщават спир-
ките и връзките на японски и понякога на 
английски.
Хората пък, на които се натъквам, работят 
предимно автоматично и рядко творчески. 

Това, което не влиза в ритуала на тяхното 
задължение, не го правят. Но кое влиза в за-
дължението им, за чужденеца не е много ясно.

За близо 8 месеца в Япония виждам и изпит-
вам много неща. Западните ми представи 
и понятия се оказват неадекватни за тази 
страна. А навлизането в местните начини 
на мислене е много трудно. Япония е турис-
тическа и реална. Туристическият поглед е 
фасада, а реалното вникване е истинското 
живеене с японците. Но няколко месеца са 
твърде малко, за да проникне човек дълбоко 
в най-загадъчния и най-банален цивилизован 
остров.
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Площ: 377 835 км2

население: Около 135 милиона жители. 
От жителите на Япония 99 % японци, а 1 
% са китайци, корейци и други азиатци. Ев-
ропейците и американците са изключение, 
както и африканците. разбира се, срещат 
се доста бели туристи.

език: японски.

Писмена система: китайски знаци (кан-
джи), японски азбуки: хирагана и катакана 
(за изписване на чужди думи) и латиница 
(ромаджи).

столица: Токио, 15 000 000 жители.

държавна форма: Монархия. Император 
без реална власт.

влизане в страната: Изисква се виза, коя-
то за българи се издава от Японското по-
солство в София.

валута: Японска йена
Японската йена се колебае спрямо долара, 
а напоследък $1 се равнява на 100 йени. Тук 
не се пазарува с долари или с евро, а само с 
йени. Не всички банкови карти, които ми-
нават в Европа, минават на банкомат тук. 
По-сигурно е тегленето в банка.
1 йена = 0.017 лева.

Правила за движение по пътищата:
Движението е обратно! Превозните сред-
ства се движат от лявата страна на плат-
ното. Шофьорът стои от дясната страна.
В Япония естествено се изисква да се ак-
туализира драйвинг-лиценза или да се кара 
кола с ляво управление, но това влече неу-
добства.

Тук навсякъде се плаща пътна такса – раз-
лични суми. Таксата за влизане в района 
на Фуджи – го гоме (Пета станция) е 2000 
йени, или 16 долара. Особено високи са пар-
кинг-таксите. На го гоме таксата за пар-

киране е 4000 йени, или трийсет долара. 
Придвижването с таксито също е скъпо

най-подходящо време за посещение:
Пролет и есен. От февруари до май и от 
септември до декември. От средата на де-
кември до началото на февруари е зима.

религия:
Японците изповядват едновременно две 
религии: шинтоизъм и будизъм. Практичес-
ки те не са религиозни повече от нас, но 
уважават множеството будистки церемо-
нии и празници. раждането и женитбата се 
правят по шинтоистки обичай, а погребе-
нието (кремация) – по будистки.

часови пояс:
В Япония местното време е с осем часа по-
късно от България.

Япония е страна от над 3000 острова, на-
миращи се покрай Тихоокенското крайбре-
жие на Азия. Основната верига от острови 
се нарича Японски архипелаг. Островите 
всъщност представляват издигащи се над 
морското равнище върхове на планинска 
верига, която някога е била част от кон-
тинента. Между континента и остров-
ната дъга се простира Японско море. Че-
тирите главни острова – Хокайдо, Хоншу, 
Шикоку и кюшу съставляват около 97% от 
територията на страната. 
 Най-важният японски остров е Хоншу, кой-
то е седмият по големина остров в света. 
Тук се намират две дълги планински вериги 
и свещената за японците планина Фуджи, 
най-известният символ на страната. Със 
своята височина от 3776 м угасналият вул-
кан е най-високият връх в страната. Акти-
вен от тектонична гледна точка е най-вече 
центърът на острова. 
Позицията на Япония в Тихиокеанския 
„пръстен на Огъня”, на мястото, къде-

Япония
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то се съединяват три тектонични плочи, 
прави страната често подложена на зем-
ни трусове и вулканични изригвания. Също 
така в страната има огромен брой топли 
минерални извори. Малко са страните в 
света, в които се намират толкова актив-
ни вулкани. Опустошителни земетресения, 
които често преминават във вълни цунами, 
се случват по няколко пъти всеки век. По-
следните големи трусове са през 1995 Голя-
мото земетресение в Ханшин и през 2004г. 
земетресението в Чиетсу.

Заселването на Япония става от много по-
соки – от азиатския континент нахлуват 
монголските племена, а през островите 
рюкю настъпват малаазийските народи от 
Югоизточна Азия. В Япония навлизат мно-
го познания от китай, като отглеждане-

то на ориз във вода, внос на желязна руда и 
производство на нови оръжия. През VIв. се 
разпространява будизмът като религия в 
Япония, която се счита за по-висша от по-
пулярния  по това време шинтоизъм, харак-
теризиращ се с култ към предците и почи-
тане на природата. През 604г. влиза в сила 
първата японска конституция, която по-
твърждава божествената легитимност на 
императора, който приема титлата „тен-
но” и първоначално притежава неограничена 
власт. През VIIIв., периодът Нара, е основа-
на първата силна, централизирана японска 
държава. През 784г. император камму пре-
мества столицата от Нара в киото, който 
остава столица в продължение на повече от 
едно хилядолетие. През XIIв. Започва ерата 
на японския феодализъм, който се характе-
ризира с появата на управляващата класа на 

войниците – самураите. През 1192г. тенно 
за пръв път удостоява главния началник с 
титлата „шогун”. Шогун отговаря най-точ-
но на западната титла генералисимус. Пра-
вителството на шогуна е наречено шогу-
нат. Шогуните започват да управляват от 
името на императора.  Тяхното господство 
се характеризира с феодален ред и безсилие 
на императора, който се превръща в мари-
онетка в ръцете на силните военачалници. 
Опитите за засилване на императорската 
власт се провалят. В началото на XVI век 
търговци и мисионери от Португалия дос-
тигат до Япония за пръви път и инициират 
активен търговски и културен обмен между 
Япония и Западния свят. Няколко години по-
късно започва и христианизацията на насе-
лението. Шогунската династия Токугава, уп-
равляваща страната след 1603г. реагира на 

тези събития с преследвания срещу христи-
яните и с прогонване на мисионерите. За да 
противодейства на колониалните амбиции 
на европейските страни, Токугава изолира 
Япония от външния свят и развива центра-
лизирана държава със стабилно управление, 
строга охрана и ясно изразена йерархия. На 
върха на властта е военното съсловие на са-
мураите, под тях са селяните, занаятчиите 
и търговците. Издигането в съсловие без 
аристократичен произход било невъзмож-
но.  Отварянето на страната става поради 
външен натиск. САЩ и русия демонстрират 
голямо желание за установяване на търгов-
ски взаимоотношения с Япония, която обаче 
отказва да отвори пристанищата си. като 
използват военноморска ескадра, през 1854г. 
САЩ успяват да извоюват подписването на 
„договор за приятелство”, съгласно който 

Сиди бу Саид
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тайска Манджурия през 1931г. Водената с 
нечувана жестокост (от страна на Япония) 
война с китай се разпростира в Югоизточна 
Азия. След сключването на на тристранния 
пакт с Германия и Италия и на пакта за нена-
падение със Съветския съюз, Япония обявява 
война на САЩ. С нападението на американ-
ската военна база „Пърл Харбър” на Хаваите, 
Япония се включва във Втората Световна 
война. След хвърлянето на американските 
атомни бомби над Хирошима и Нагасаки през 
август 1945г. императорът обявява капиту-
лация на Япония.   
 
Днес Япония е конституционна монархия. 
Държавен глава е императорът, чиято власт 
е ограничена. В конституцията той се оп-
ределя като „символ на държавата и един-

ството на народа”. Законодателният орган 
се нарича Диета и представлява двукамерен 
парламент. Начело на изпълнителния орган 
стои министър-председател. Той се назна-
чава от императора, след като бъде избран 
от Диетата, сред членовете й. Министър-
председателят назначава и освобождава от 
длъжност министрите, повечето от които 
трябва да са членове на Диетата.

Политическата система е многопартийна, 
но от десетилетия Японската либерално-
демократична партия управлява страната. 
За тази партия западните наблюдатели се 
шегуват, че нито е либерална, нито е демо-
кратична, нито е партия.

Япония трябва да отвори някои пристанища 
за търговия. Страната подписва подобни 
споразумения и с европейски страни. Това до-
вежда Япония до икономическа и политическа 
криза. С това се слага край на изолационист-
ката политика, но едновременно се поставя 
и началото на залеза на господството на 
шогуните. Въстание през 1867г. принуждава 
последния шогун от династията Токугава да 
абдикира. Императорската институция от-
ново възвръща авторитета си, а Япония се 
превръща в модерна държава. Започналото 
през същата година управление на импера-
тор Мицухито е белязано от т.нар. Мейджи 
реформи. Преместването на столицата от 
киото в Едо (днес Токио) символизира новото 
политическо начало. В страната са поканени 
чуждестранни експерти, които да помогнат 

при изграждането на фабрики и железопът-
ни линии. Администрацията и правораздава-
нето са организирани по европейски образец. 
Мейджи епохата превръща Японската им-
перия в индустриална световна сила, която 
предприема поредица от военни конфликти, 
за да разшири сферата си на влияние. След 
победите в Първата китайско-Японска вой-
на и руско-Японската война, Япония придо-
бива контрол над Тайван, корея и южната 
част на остров Сахалин.   Завоевателните 
войни с китай и русия завършват с успех 
за Япония, която се превръща в колониална 
сила. Първата Световна Война спомага Япо-
ния, която се присъединява на страната на 
Алианса, да увеличи своето влияние и разши-
ри територията си. Страната продължава 
да води политика на експанзия и окупира ки-

По улиците на Тунис
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прилагали върховете на изкуството за мъ-
чения.

нинджа, японските рейнджъри от времена-
та на шогуните и междуклановите войни, са 
си спечелили славата на най-майсторските 
наемни шпиони и убийци в историята. Из-
куството на нинджа, нин-джуцу, крие много 
загадки.

Обикновено самураят оставал беззащитен 
пред нинджа. 

караюкаи

В Страната на изгряващото слънце е имало 
и има цели райони, наречени караюкаи, чието 
съществуване е подчинено на един основен 
принцип – доставянето на естетическа на-
слада. ‘караюкаи’ в превод означава: ‘свят 
на цветя и върби’: жриците на забавление-
то трябва да са нежни като цветя и гъвка-
ви като върби. Другото име на квартала за 
забавления е юкио, или ‘плаващ свят’, както и 
Йошивара, (‘щастливите полета’), квартал на 
удоволствията. Такива квартали са били обо-
собени във всички по-големи градове в Япония. 
В тези квартали мъжете отивали без оръжие. 
културата на караюкаи има около триста го-
дишна история в Япония. Старата столица 
киото станала център на това изкуство и 
там се създали най-добрите школи. кварта-
лът на върбите в киото близо до река камо-
гава носи името Гион кобу. В края на XVI век 
генерал Тойотоми Хидейоши, който управля-
вал с желязна ръка и не одобрявал празните 
развлечения, преместил ‘квартала на вър-
бите’ извън императорската столица, чак в 
град Фушими. Но животът си иска своето, 
хората имат нужда и от забавления и ето че 
лека-полека в киото възникнал нов квартал на 
забавленията. През трийсетте години на XX 
век Гион кобу процъфтявал именно благода-

рение на щедрите си спонсори от старата 
аристокрация.

Изкуството на забавлението се развива през 
две степени: майко (‘танцуващо момиче’), и 
гейко (‘момиче на изкуствата’).

Майко и гейко живеят и се обучават в пан-
сион, наречен окия (известен като ‘дом на 
гейшите’). Те разпределят времето си меж-
ду многобройни, продължителни репетиции, 
спазват стриктно суров режим, който може 
да се сравни само с натоварването на при-
мабалерините и концертиращите пианисти. 
Управителката на окията не жали средства, 
за да осигури израстването на младата гейко 
в истински професионалист. От своя страна 
след дебюта си всяка гейко остава в пансиона 
за определен, предварително уговорен период 
– обикновено между пет и седем години, - вре-
ме, необходимо, за да се покрият разходите, 
направени за обучението й. След изтичане-
то на този срок гейшата става финансово 
независима и заживява отделно, въпреки че 
продължава да поддържа професионални от-
ношения със своята окия, която я лансира и й 
осигурява ангажименти.
 
Единствено гейшата, избрана за ататори 
– наследничка на дома окия, остава в него и 
запазва фамилното име.  Гейко се числи към се-
мейството на окията и пряко е осиновена от 
съдържателката на окията по силата на до-
говор между родителя (бащата) и караюкаи.  

одзашики
Японското изискано парти в чайната (очая) 
се нарича одзашики и обикновено се превежда 
като „банкет“. То трябва да се превърне за 
гостите във върховно изживяване. За тази 
цел нищо не бива да бъде оставено на случай-
ността. Домакините на чайната са се поста-
рали да осигурят най-добрата кухня, приятна 
компания, разтоварваща атмосфера – всичко 
необходимо, за да бъдат възбудени сетива-
та и освободен духът. Одзашики продължава 
няколко часа в специално помещение и както 
чайната церемония е чудесна възможност да 
оставиш зад гърба си грижите и суетата на 
всекидневието. Уютът на очаята, очаровани-
ето и артистичните умения на майко и гейко, 
интелектът на гостите – всичко трябва да 
се съчетава в хармония.

Обслужването е поверено на накаи (жени, ко-
ито поднасят храната), но гейко наливат на 

гостите саке... Храната не се приготвя в 
очая, а се донася от първокласни ресторанти 
и е съобразена с предпочитанията на клиен-
тите.

Едно одзашики струва доста скъпо – око-
ло петстотин долара на час. В тази цена се 
включва ползването на помещението и услуги-
те на персонала. Храната и напитките, как-
то и компанията на определен брой гейко, се 
заплащат допълнително. Така един двучасов 
банкет с вечеря за няколко души в компани-
ята на три-четири гейко може да достигне 
цена две хиляди долара.

саке
Саке (произнася се без ударение или с ударе-
ние на първата сричка) е традиционна япон-
ска алкохолна напитка, дошла от китай. Гра-
дусът варира от 10 до 15, но има много силно 
саке в Окинава (42 градуса) Произвежда се от 
ориз при сложна технология на ферментация. 
Не е аналогична на ракията или водката, а по-
скоро прилича на виното. Вкусът е трудно оп-
исуем. Човек от Европа трудно приема саке в 
началото, но се свиква.
Японците пият след обилна храна и избягват 
големите количества и силните напитки. 

сУши

Суши може да се яде и в София, но не е също-
то. Суши е ястие с формата на рулца, подоб-
ни на сарми, от тъмнозелени листа на водо-
расли, пълни с ориз, моркови и грах, подредени 
в плато заедно с резени червена сурова риба 
(сашими) и цветна ряпа. Основната разлика 
между сушито в Япония и в България е във 
вида сурова риба (сашими), която е задължи-
телен елемент на сушито. В Япония сашими 
се прави просто като се нареже живата риба. 
Но само определени видове риба, живеещи 
тук, са подходящи за ядене в сурово състоя-
ние в ястието суши.

самУраи

Като гнил дънер
полупогребан в земята –
животът ми,
още неразцъфнал 
отива към печален край.
 Минамото Йоримаса (12-ти век)

Това е предсмъртното стихотворение на 
самурай преди ритуалното самоубийство 
сеппуку. Животът на самурая е бил в ръце-
те на неговия господар и на съдбата. Са-
мураят умирал, падайки в бой в защита на 
господаря си. Всички самураи от една вой-
ска били длъжни да се самоубият, когато 
предприетата война е била загубена и побе-
дителят не ги приемал като негови самураи. 
Животът на самурая се сравнява в Япония 
с цъфтежа на сакура – японската вишна. В 
тази нагласа влизало и отношението на са-
мурая към живота на неговите събратя и 
на хората от по-низшите класи. Самураят 
(буши) е принадлежал с целия си живот на 
своя даймьо (поземлен владетел) и му е слу-
жил до смърт.

Но всеки отделен самурай като член на уп-
равляващата класа е можел да убие на прак-
тика когото си поиска и когато си поиска 
от другите класи. Такова абсолютно право 
върху живота на други хора не е съществу-
вало дори в робовладелска Атина и Спарта. 
Спрямо враговете си нинджа самураите са 

Знаете 
ли че...
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Не разчитайте, че ще се ориентирате сами 
в Япония с английски език.

Японците не говорят английски. Имате го-
лям шанс, ако в магазина някой разбере и 
една реплика. Намерете си японец, говорещ 
английски, или се записвайте на малки екс-
курзии с англоговорящи гидове. Истината е, 
че западните езици са крайно трудни за тях, 
както японския за нас. На английски можете 
да разчитате само в туристически агенции, 
от екскурзоводи, на официални места.

Посетете шинтоистки и будистки храмове 
и дворци на шогуните. Такива са най-много в 
киото, където има и дворец на шогуна. Най-
красиви са парковете около храмовете през 
април, когато цъфтят вишновите дървета 
сакура.

Японците са учтиви, но това е повърхност-
на реакция.
Не бързайте да правите заключение за ман-
талитета на хората тук. Японците са уч-
тиви и усмихнати, но това е стандартно 
поведение. Отвъд тази учтивост сближава-
нето е много трудно, освен ако има посред-
ничество на общ приятел. Тук много трудно 
ще бъдете поканени на гости.

По възможност пътувайте по островите и 
особено на юг. красиви архипелази и заше-
метяващи мостове, които ги свързват, взе-
мат дъха.

Посетете чайна церемония  
в дзен-храм.

разгледайте някой от средновековните им 
замъци. Най-красив е замъкът в Осака.

Внимавайте с цените в Япония!
Япония е най-скъпата страна в света. Хра-
ните са сравнително евтини, особено в голе-
мите супермаркети. Най-добри са цените на 
пакетираните обеди. В прозрачни кутийки 
такива обеди в различни варианти се прода-

ват в супермаркетите, в серийните магази-
ни и т.н.

В типично туристическо място (напр. ра-
йона на кавагучи до Фуджи-сан) цените са 
приблизително: багажна клетка на автога-
рата: 300 йени ($ 3) на денонощие, плаща се 
при всяко отваряне и затваряне. кафе от 
автомат е 120 йени ($1), в кафене варира от 
500 до 1000 йени ($4.5–8), тоалетна: 50 йени. 
Обедът в най-евтиното ресторантче изли-
за към 1500 йени ($ 12), а в истински японски 
ресторант, не луксозен, цената е около 5000 
($ 45) на човек.

По-добре не шофирайте!
Движението на превозните средства е обра-
тно. колите са с дясно управление.

Трафикът е много голям. В столицата То-
кио и в другите големи градове е мъчително 
придвижването, особено в пиковите часове.

Не си купувайте електроника от Япония.
В магазините за електроника ще видите 
много техника, която още не е дошла до 
Европа и България. Но цените са доста по-
високи, отколкото са тук, на една и съща 
техника. Продава се и техника втора ръка, 
но тя също не е достатъчно евтина, за да си 
заслужава риска. Японската техника, която 
се продава в самата Япония, е трудно съв-
местима с европейските стандарти и само 
по изключение има упътвания на английски.

Какво да...какво не!


