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ПРЕДГОВОР 
Написаното тук е толкова истинско, колкото изобщо може да бъде 

реалността през крайно ограничения поглед на един чужденец в много 
далечна страна, и толкова измамно, колкото изобщо могат да бъдат ду-
мите.  

В периода от 31.10.2001 до 17.05.2002 бях на специализация в Кио-
то, Япония, а после се върнах в родината след пътешествие в Китай и 
Пакистан.  

Бил ли е Бай Ганьо в Япония? Да. Българите в Япония усещат, мис-
лят и обясняват Япония чрез България. Каквато е страната в света, това е 
и нейният жител всред другите народи. Българинът е като България, 
американецът – като Америка. От американеца се респектират, уважават 
го и поне донякъде го мразят. Към българина изпитват любопитство и не 
знаят какво да очакват. При някои очевидни разлики в полза на Япония: 
технология, инфраструктура, чистота и ниското ни национално самочув-
ствие тук си склонен да превъзнасяш японското и да принизяваш бъл-
гарското. Това може да се види в книгата на Марко Семов „За Япония 
като за Япония“ (1984) и в още по-висока степен в „Япония в моя живот“ 
на Атанас Сейков (1998). Стряскането от чуждата цивилизованост и 
липсата на пряк и достатъчно дълъг опит оформят случайно познание, 
което отговаря на туристическия образ и преклонението.  

Има туристическа Япония и реална Япония. Японците показват ту-
ристическа Япония, те и да искат, не могат да покажат реална Япония. 
Никой гайджин-турист няма да я възприеме и проумее.  

Пътуването на чужденци в Япония обикновено е организирано и по 
силата на това канализирано. Избира се траектория, настаняването е га-
рантирано, показват се избрани неща, налице е преводач или екскурзо-
вод и езиковата бариера просто не е на дневен ред. Вижда се туристи-
ческият образ на страната. За Япония разликата между туристическия 
образ и реалния живот е особено чувствителна, защото тя реално е много 
далечна във всякакво отношение страна, трудна за адаптация, пребива-
ване и разбиране. Повърхностното познание, изолирано от нуждите на 
обикновения живот, не удовлетворява задълбочения интерес, а любопит-
ството и респекта пред фасадата.  

При относително по-дълъг престой чужденецът се чувства подобно 
на изпаднал от добре прокарания туристически маршрут пътник, който е 
изпуснал капсулираната група и се е загубил. Той скоро усеща, че се е 
озовал в много чуждо място и че никой не знае как да го приема. Той 
вече не е един от стотиците хиляди посетители, а се е опитал да стане 
един от стотиците милиони граждани, но тук вече няма екскурзовод. Та-
къв опит е описан в шеговита форма от проф. Иван Илчев „Пo на запад, 
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най на запад – Япония“ (2001). 
Нашият човек, който не е турист, а е временно ангажиран с работа 

или учене в тази страна, е невероятно затруднен, даже и да знае някакъв 
японски, от езиковата бариера като всеки чужденец. Изолиран е поради 
почти пълното отсъствие на сънародници и европейци (докато и ако не 
издири такива). Но от първия си ден той започва да се адаптира и ще не 
ще, трупа опит в реална обстановка: настаняване, общуване, пазарува-
не, транспорт, работа, развлечения, свободно пътуване.  

Япония е скъпа и за западни посетители средна ръка, а спрямо нас е 
средно десет пъти по-скъпа. Затова ние се въздържаме да купуваме и да 
опитваме от скъпите развлечения. Ние, общо взето, пътуваме в Япония 
на чужди разноски, но и пестим. Аз си плащах пътя, но живях там на 
стипендия по силата на спечелен обмен на специалисти – по същия на-
чин японски колега е бил в България. Да си спомним обаче, че героят на 
Алеко Константинов се е самоиздържал в Европа. Алеко май също се е 
самоиздържал в пътуванията си и специално „До Чикаго и назад“. Други 
времена са били, макар че и тогава обикновеният българин-
пътешественик е бил финансово ограничен. Смея да твърдя, че и аз съм 
пътешественик и пръскам маса пари за нашия стандарт за пътуване по 
възможно най-големи пространства, което пък значи и по-скромно нас-
таняване и пестене на разходи.  

Повечето наши автори на книги за Япония са видели туристическа 
Япония в една или друга форма. Някои са имали възможност да бъдат 
привилегировани туристи за няколко дни или седмици. Били са в кон-
такт с българско-японски организации или с българското посолство в 
Токио. Те не са възприели реалната Япония такава, каквато се живее 
обикновено и всекидневно. Разбира се, всекидневието на чужденеца се 
отличава много от всекидневието на японеца, но и си прилича в много 
отношения – виждаш много неща, недостъпни за туриста, пазаруваш на 
много места, ставаш клиент на пощи, банки и различни административ-
ни служби. Учиш или работиш.  

Тогава пред теб се отварят други страници. Постепенно навлизаш, а 
не само надникваш в японския живот. Сблъскваш се с реалните пробле-
ми като чужденец и с такива проблеми, с които живеят и японците.  

Българите са оформили свой колективен образ за Япония, който е 
многогласен и по своему богат. В него преобладават няколко идеи: 
„Япония е прекрасна“, „Японците са най-милите хора’, „Япония е 
свръх-страна, в която чудесата са възможни“, „Япония е пример за 
нас“. В това огледало България изглежда така: „Ние сме загубени хо-
ра“, „България е безнадеждно изостанала“ и „Ние трябва да се учим 
от Япония“. Така се оформя представата: „За Япония като за Япония“, 
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т.е. за Япония като светъл идеал, който не търпи сенките на критиката.  
Всичко това е плод на огромната дистанция между Запада и Далеч-

ния изток, на фасадата на туристическа Япония и на нашата половинве-
ковна изолираност. Към това се добавя балканска потиснатост пред „ви-
соката съвременна цивилизация“, която е причина нашата отвореност и 
положително отношение към чуждите страни и народи да се проявява 
като чуждопоклонничество и огледално самоподценяване.  

Престоят в Япония в реални измерения: да си оставен на самия себе 
си, да живееш тук с японците, да общуваш без буфера на малка българс-
ка общност или организация, да се оправяш с всекидневието по начин 
близък до този на самите японци, ми разкри друга картина: 

Япония е трудна страна. Тук времето и мястото не достигат за 
свободата, на която ние сме свикнали и затова не оценяваме. Бълга-
рите сме много отворени и щастливи хора и за повечето неща няма-
ме нужда да се учим от японците: и те има какво да научат за нас, 
макар че май това не може да се научи. Техните проблеми и нашите 
проблеми са обратни едни на други, техните предимства и недоста-
тъци са обратни на нашите. Ето това е реално огледало, което не значи, 
че отражението в него е Истина с главна буква. 

Защото никой човек, чужденец или местен, не може да изживее 
страната като цяло. Отелният човек живее националния живот на своето 
място. А чужденецът живее в Япония в обособен ъгъл поради езиковата 
бариера (в Япония масово не се говори английски, а много малко чуж-
денци знаят японски) и поради отдалечеността на японския начин на жи-
вот. 

Така че всяко впечатление, получено от чужденеца в Япония, е ис-
тинско през оптиката, която се оформя между тази чужда страна и него 
като чужденец. Аз бях в особено характерен ъгъл: в най-традиционния 
японски град Киото, в едно от най-традиционните места на този град – 
Ринздай-дзен будистки център, и в отсъствието на други българи и други 
европейци. 

Така че не може да се очаква от такъв дневник да бъде за Япония 
„като за Япония“ и онзи, който очаква тук да потвърди своите представи 
за чудесата на съвременна Япония, постоянно и масирано излъчвани в 
световното и българското медийно пространство, по-добре да не чете 
тази книга. Но има и нещо друго и то е по-важно: 

Няма „японско“ като отделна същност. Заявленията с формата: 
„Всички японци са такива и такива“ или „Всички японци правят 
това и това“, са погрешни. Японците се различават помежду си. А 
като цяло хората в Япония са като нас. Всички хора на земята са 
едни и същи. Иначе не бихме могли да общуваме с толкова различни 
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хора, нито пък да разберем нещо от този наистина труден за разбиране 
японски свят.  

Има и още нещо и то май е най-важно: Как България изглежда от 
Япония? Милата родина! Тя ми изглеждаше оттам като най-доброто 
място за живеене. Бедната ми родина! Тя толкова трудно се открива до-
ри в Интернет! Цялата кирилица в уебсайтовете от България е заместена 
от йероглифи. На всяка българска буква – йероглиф. В Япония не можеш 
да не размишляваш и за България, питаш се защо сме такива, а те корен-
но различни. Сравняваш и търсиш обяснения. Понякога ти се струва, че 
България се оглежда толкова добре в Япония, че допълнението е идеал-
но: на всяко наше предимство съответства японски недостатък, на 
всеки наш недостатък съответства японско предимство. Това, разби-
ра се, е така при всяко плюс-минус съпоставяне: нали ако ние оценяваме 
примерно нашата дезорганизация като недостатък, то това е възможно и 
се усилва на фона на чуждата организираност като предимство. Но меж-
ду България и Япония полярността изглежда крайна. Може би тук се 
крие отговорът на въпроса защо българите, които са се докоснали до та-
зи далечна и високоцивилизована страна, са се упоили от това колко 
силно тя съотвества на българските въжделения. Нали хората си мечтаят 
за онова, което им липсва! 

На пръв поглед Япония е рай, на втори – ад, а после се намества 
пред възприятието като отделен свят. В този свят обаче живеят същи-
те хора, със същите усещания, реакции и емоции, грижи и радости като 
нас: работа – развлечение – общуване – любов – семейство – пътуване и 
т. н.  

А гайджинът все така броди из японската земя като бял циганин, на 
когото скрито се възхищават, от когото скрито се боят, и когото пред-
пазливо и упорито не допускат в Семейството. Тази роля в края на кра-
ищата се приема от чужденеца. Той се съгласява да бъде свободен, но 
външен, независим, но изолиран, на когото са позволени много неща, 
непозволени на самите японци, но на когото нямат доверие и когото не 
допускат отвъд еластичната и непробиваема невидима бариера на Япо-
ния – най-загадъчния и банален цивилизационен остров.  
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1. СБЛЪСЪК 
 

Шинкансен: влакът-стрела 
30.10.2001. Надморска височина 10 000 м. Дремя край илюминатор-

че на самолета по трасето Москва (Шереметиево) – Токио (Нарита). 
Пътниците са заели разпускащи пози. През илюминатора на спящия са-
молет се процежда тъмнината на Азия, а после се развиделява и се отк-
риват пясъчни и снежни пустини. Изведнъж континентът свършва – поя-
вява се синият океан и бялата лъкатушна линия на скалния бряг. А после 
идва островна земя – зелени гори безкрай. Признаците на цивилизация 
са видими – големи градове и пътища. Япония! 

 Озовавам се на летище Нарита – Токио. Паспортна проверка, би-
лет за влака. На летището бързо намирам изхода за влакчето за Токио – 
гара Шинджуку. Имам само двадесет и пет минути, за да хвана влака-
стрела Шинкансен на фирмата Хикари и ги използвам докрай за прехо-
да от единия до другия влак. Крача задъхано по дългите коридори на ог-
ромната гара с раница от 30 кг на гърба и голям куфар на колелца, който 
дърпам след мен. Хващам синия надпис „Shinkansen“ и го следвам. А 
той се появява в коридори, пред стълби, над ескалатори. Аз бързам, а 
времето неумолимо тече и няма признаци да съм стигнал нужната линия. 
Коридор – ескалатор – коридор – стълба, наляво – напред – надясно и 
целта все не се вижда. Усещам потта по лицето си. Точно на минутата 
съм вече на нужния перон.  

– Сумимасен! Is this train for Kyoto? (Извинете! Това ли е влакът за 
Киото?) 

Безкрайно чаровно усмихната японка потвърждава предположение-
то ми, че това е моят влак. На няколко пъти ми се наложи да питам за 
посоката и ми прави впечатление несравнимата ведрост и учтивост на 
тези иначе забързани хора. Впечатлението ми е, че се намирам във висо-
коцивилизовано място – по-цивилизовано от всичко, което съм посетил 
в Европа и Америка.  

Сядам на мястото си в общ вагон и влакът тръгва в същата секунда. 
Започва трескаво натискане на клавиши и бутони – телефони, органайзе-
ри, лаптопи. А влакът-стрела вече набира скорост и летим през безк-
райното Токио с множество високи четвъртити сгради, които никак не 
ме впечатляват (аз и не се впечатлявам много от бетонни пейзажи) – из-
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ненадващо безлични в сравнение с тези в Ню Йорк.  
Излизаме от Токио по магистралната артерия Токайдо, пътят, който 

свързва от хиляда години Едо (Токио) и Осака по протежение на дългия 
остров Хоншу. 

Гледам Япония с широко отворени очи! Зареждат се или по-
точно се преливат град след град и планина след планина. Бяло и зелено 
на фона на синьо есенно небе. Градовете са досущ като Токио, със същия 
тип бели и сиви кубични бетонни форми, нагъчкани с коли и фирмени 
надписи. Разпознавам Sony, Toyota, Panasonic, Mazda.  

В един момент отдясно се очертава силует, който ми взема дъха – 
познатия от снимки вулканичен Фуджи, Фуджи-сан! Извисен безапела-
ционно над всичко конус със снежна шапка. Останалите планински 
пейзажи, в които се заглеждам, никак не ме очароват – еднообразни зе-
лени гори и никакви следи от поляни и скали.  

Кондукторът, който проверява билетите, изрича в несекващи прис-
тъпи на учтивост благодарности към пътниците. При всяко влизане във 
вагона се покланя ниско и поздравява усмихнато: Кон ничи-ва – „добър 
ден“, сумимасен – „извинете“, и аригато годзаймас – „благодаря“, а 
темпът му слива думите и остава едно ...массс, ...сеннн.  

Влакът-стрела ни донася до Киото, над 600 километра на югозапад, 
за малко повече от два часа. Обаждам се от телефонен автомат, че идвам.  

– Ханацоно юнивърсити?  
Шофьорът на такси е усмихнат и униформен: черен костюм, фу-

ражка, бели ръкавици. Тръгваме из улиците на Киото! Това ли е Киото? 
Старата столица на Япония със запазен традиционен облик? Несекващи 
потоци автомобили, мотоциклети и йероглифи. Навлизаме в невероятно 
тесни улички, по които се страхувам как ще изминем всяка отсечка и как 
ще се разминем с другите. Спираме в такава уличка пред широк вход. 
Виждам вътрешността на кампуса на Ханацоно, университета – „цветна 
градина“. Шофьорът знае мястото и без адрес. В Япония, а после, както 
ще се уверя, и в Китай, няма адреси в нашия смисъл: с име на улица и 
номер. Има локализация на сектор между улици в града. Това ясно 
илюстрира образното, а не символно мислене на японците. Те имат мно-
го силна ориентация в пространството, но не обичат да се ориентират в 
абстрактните имена.  

Сметката е ¥1800 (към 16 долара!), давам 2000 и шофьорът приема 
бакшиша с благодарност (нещо нетипично, както ще науча по-късно). 
Прави ми впечатление, че не говори английски. Веднага виждам усмих-
натата възрастна жена, завтечена към нас, за да ме посрещне, явно това е 
Сачико Усами-сан, секратар и библиотекар на института: 

– Кон ничи-ва! Геруджикофу сама? 
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– Хай! Герджиков дес!  

Ханацоно: Риндзай-дзен център 
Тя се бори с английския, а аз – с японския, който уж бях учил в Со-

фия. Води ме с все багажа ми до четириетажна сграда на другия край на 
кампуса и отключва врата на първия етаж. Пристъпвам, но съм нас-
тойчиво спрян и поканен да се събуя. Влизаме в неочаквано широк и не-
очаквано мръсен апартамент. Имам на разположение три помещения и 
се разсейва опасението ми, че ще бъда натъпкан в стая с много съседи.  

„Кабинетът“ и „спалнята“ са покрити с бледожълти татами – япон-
ски рогозки от оризова слама, много стегнато изтъкани, напълно еднак-
ви, с размери около 0,80/1,60 м (единица мярка за жилищна площ), свър-
зани с тъмнокафяви ивици. По татамито е недопустимо стъпването с 
обувки. Ако се поддържа чисто, на него може спокойно да се седи и ле-
жи, каквато е и идеята. Границите между стаите са плъзгащи се тънки 
врати (фусума) с дървени рамки.  

Сградата с име Кодзенкан (в кампуса всяка сграда си има име) е 
предназначена за преподаватели чужденци. С чистотата ще се справя, но 
разчитането на надписите на уредите се оказва непосилно за мен, въпре-
ки че съм научил към двеста йероглифа. Потопявам се с блаженство в 
японската вана (офуро), която пълня с гореща вода, следвайки японския 
обичай. Тя е просто по-дълбока и по-къса от нашите. 

Имам истински късмет с настаняването. Ако трябваше да си търся 
частна квартира, ме чака одисея от процедури и харчове. При цялата 
езикова бариера трябва да се справиш със следното: 

Намираш агенция за жилищно настаняване. Обикновено наемът за 
площ от 25 кв. м на 30 минути от работата е ¥60–70 000 ($500–600) 
(площта се мери тук в брой татами). В пощенската си кутия по-късно 
намерих много оферти за квартири с малки скици и цифри. А цифрите, 
които се плащат в самото начало, впечатляват: 

– еднократна такса тецуке-кин – депозит за домакина при подпис-
ване на договора за наем, обикновено равен на един месечен наем (да 
речем, $ 600), с което показваш сериозния си интерес. Тази сума може и 
да не се върне, ако се откажеш от офертата; 

– шики-кин – пари за сигурност на стойност три наема ($1800). Със 
сумата покриваш евентуално неплатени наеми, ако изчезнеш неочаквано 
(нищо че си плащаш шест наема занапред). Шики-кин е за евентуални 
повреди и ремонти и по правило не се връщат, ако не са изразходвани 
(добре де, нали наемът именно покрива амортизацията); 

– рей-кин – „пари за ключ“, около два месечни наема ($1200). Пла-
щат се на хазаина по обичай за благодарност, че ти предоставя свое жи-
лище. Някои вече не ги вземат, зависи от конкуренцията за момента (в 
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рекламните карета в такъв случай пише с големи букви: „NO KEY 
MONEY“); 

– един едномесечен наем при подписване на договора – не се обяс-
нява за какво ($ 600); 

– чукай-асенрьо – такса за агента в същия момент, равна на един 
наем ($600); 

– авансов наем за първите шест месеца ($3600). 
В наема не се включва: ток, газ, такси за боклук и незнайно какви 

още. 
Сборът в нашия пример е $8400 за шест месеца за стая с антре към 

20–25 кв. м. В София за такава стая се плащат на месец $50, за шест ме-
сеца – $300, значи 28 пъти по-малко. А японският наем за стаичката за 
шест месеца плюс таксите излиза горе-долу колкото ми излезе собстве-
ния ми апартамент в София с площ 60 кв. м. В Киото такъв апартамент 
струва около $350 000, а в Токио може да стигне $1 000 000!  

В моя случай има още една възможност: живот в Риндзай-дзен ма-
настир! Нали съм дошъл да изучавам Дзен? Тази възможност ми бе под-
сказана още в писмата на Том, който самият живее така.  

Обръсваш си главата, навличаш робата и се потопяваш в живота на 
манастира. Монахът, разбира се, не плаща наем, но води изключително 
строг начин на живот, със спане в обща зала на нари на два етажа, става-
не в 3,30 сутринта, церемонии, седяща медитация и труд – главно чисте-
не и работа в градината, просене и скромна храна – главно ориз и зелен-
чуци.  

Ханацоно („цветна градина“) се числи към огромния Риндзай-дзен 
храм Мьошинджи и там живеят много от преподавателите и студентите. 
За преподавателите са отделени самостоятелни жилищни помещения в 
рамките на големия храмов комплекс. Том живее като монах в Тенрю-
джи, а Хай-сан – студент в Ханацоно – в Хоринджи. Хоринджи е красив, 
малък, спретнат дзен-храм в самия град като много други. В храма има 
обособено място за проповед и в това място на олтара стои голяма ста-
туя на Бодхидхарма (яп. Дарума). Хоринджи е японското произноше-
ние на китайския храм Шао-лин, където Бодхидхарма слага началото на 
Дзен (китайския чан-будизъм). В храма се колекционират всевъзможни 
статуи и образи на Дарума, Хай е настанен в малка стаичка до входа, а от 
другата страна са паркирани двете коли на семейството – собственици на 
храма (BMW и Audi). Хай-сан сутрин става в 3,30 (зимата в 4,30), чисти 
и медитира заедно с колегата си Яо-сан, японски студент, а после отива в 
университета, в Postgraduate school of Buddhism, където се запознахме. 

Този академичен народ живее полумонашески живот, като голяма 
част от времето се прекарва в манастира, а останалото време – в града и 
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най-вече в университета. Повечето от тях ходят и в университета със 
светлосиви или оранжеви монашески роби. Това не ги ограничава откъм 
храна, пушене, пиене и други забавления. Но вечер са в леглата си до 9–
10 часа.  

С помощта на Усами-сан си правя табелка с името на английски и 
японски за вратата, както и визитни картички. Опитвам се да разбера кой 
друг живее в сградата. Етажите са пет, а има и още един вход. В двора 
сутрин добръмчават много мотоциклети и отбръмчават надвечер. Това 
са част от студентите, които не живеят тук. Чувам звуци от съседния 
апартамент, с който делим и общ балкон. По-късно се оказва, че това е 
единственият ми съсед по вход – китаецът Цан, преподавател по китайс-
ки в университета. Живее толкова потайно, че се срещаме месеци след 
настаняването ми. (Бях чел, че в Япония се организирало парти за ново-
дошлия, ха-ха). Никой друг не живее в този вход с десет апартамента, а 
студентите си плащат огромни наеми или работят в храмове.  

Вечер охраната заключва желязната порта на двора, а ние си имаме 
ключове. Будката на охраната е наблизо в кампуса и могат да те видят, 
когато приемаш гости. В такъв случай и особено ако са паркирали кола, 
ти звънят с предупреждение да си тръгнат до десет вечерта. Доста на-
хално спрямо чужденци-преподаватели и ми напомня студентските об-
щежития при комунизма. Особено място с особени порядки, откъдето 
Япония се вижда по различен начин – няма нищо общо с туристическия 
образ. 

В сградата на Международния дзен-институт, където ще специали-
зирам по темата „Дзен и границите на езика“, ме чака Усами-сан, която 
ми брои първата стипендия от фондацията по силата на обмен на специ-
алисти между Япония и България. Наемът ми се определя на 1500 йени 
на ден, или към 400 долара на месец – евтино за тук! 

Влиза директорът – дребен, леко прегърбен и забързан. Покланям се 
и той се покланя. 

– Кон ничи-ва! Хаджимемаште! (Добър ден! Приятно ми е да се за-
познаем!) 

– Ваташи-ва Герджиков дес! София Дайгаку, Буругария. (Аз съм 
Герджиков от Софийски университет, България.) 

– Йошикава дес.  
Минавам на английски, за да обясня за какво съм тук. Но човекът 

настоява: 
– Please speak Japanese!  
Не съм в състояние: 
– Сумимасен. Нихон-го уаруй дес. I plan to study Japanese here. (Из-

винете. Японският ми е лош. Планирам да уча и японски тук.) Човекът 
явно не разбира добре английски и разговорът отива към края си.  
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– Do you speak Chinese? (Говорите ли китайски?) 
– No, sorry.  
Директорът ни напуска и в същия момент влиза бял човек с гола 

глава и оранжева монашеска роба, а не костюмиран изследовател. Това 
трябва да е Том Кърчнър, американецът, с когото имах интензивна елек-
тронна кореспонденция. Ходи леко приведен и показва смирено и въз-
държано радостта си от запознанството. Разпитва ме за пътуването, а 
след това сядаме около масичка на сладки и чай, поднесени с финес и 
усмивка от помощник-библиотекарката, черничка млада жена с чудесни 
бели зъби.  

Вадя илюстрована книга за България на английски и обяснявам що 
за страна е това и къде се намира. Тримата се взират с искрен интерес, 
питат и коментират всичко, до което достига първоначалното им внима-
ние – природа, стопанско състояние и история.  

Том ме разхожда из кампуса и ме запознава с друг западняк – за-
дочно познатия ми Мишел Мор. Води ме в друга сграда (първия инсти-
тут по Дзен, независим от университета). Влизаме в библиотеката и Том 
ме запознава с усмихната симпатична жена – библиотекарката Наоми 
Маеда-сан. Том е изненадан, че японският ми не е на ниво.  

– Japanese is extremely difficult for me. I need lessons here. (Японският 
е крайно труден за мен. Имам нужда от уроци тук.) Не се появява моят 
хост-сайънтист (домакин-учен) професор Окимото. 

Разхождам се из кампуса и квартала. Университетът е малък и коке-
тен, с вътрешен парк с красиви храсти и цветя. По тясната (около 3 мет-
ра) уличка, която отделя жилищните блокове от университетските сгра-
ди, минават кола след кола, велосипеди и мотоциклети с такава честота, 
че за 100 метра трябва да изчаквам няколко пъти прилепен за оградата. В 
този квартал има много семейни къщи и къщички – прости правоъгълни 
двуетажни постройки с малки тераски и малки градинки, в които се бо-
рят за оцеляване дръвчета.  

На главната улица, на която излизам: „Марута мачи“ (Кръгъл град), 
фучи бесен поток от коли, моторетки, камиончета, автобуси. По тротоа-
ра с кафяви павета се ниже друг поток: на ученички, бабички и всякакви 
граждани на Киото, половината от които сърфират между останалите с 
велосипеди. Всички надписи са с йероглифи освен някои заглавия на 
фирми. Няма метър свободна площ, но и няма метър неасфалтиран или 
непавиран.  

На другия ден сядам на работното си място – до Усами-сан, доста 
„директорско“ по разположение, но май за по-тесен контрол над 
гайджина (чужденеца), сиреч мен. Допотопен Mackintosh с японски 
Windows ‘95. За сравнение – вкъщи и двата ми компютъра са с Windows 
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2000 и Office 2000. Компютърът има харддисков обем 1 GB, а моят в 
София – 30 GB. Честотата на процесора тук е 100 MHz, а на моя – 600 
MHz. Вкъщи разполагам със записващо CD, кабелен Интернет, лазерен 
принтер, най-съвременен скенер. Тук ползвам принтер, но нямам скенер, 
нямам Интернет. Освен това вкъщи имам инсталиран ICQ, микрофони и 
слушалки, а тук не мога и да мисля за такова нещо. Ето така ме посреща 
електронна Япония от ХХІ век. Но още не подозирам какво ме чака с 
йероглифния Windows! 

Усами-сан ме води до магазин за лични печати. Всеки в Япония си 
има личен печат с два йероглифа, наречен инкан, и без него не можеш 
да си изкараш никакъв официален документ. Търсим подходящи йерог-
лифи (канджи) за моето име, а после отиваме до най-близкия клон на 
Kyoto bank, за да си открия банкова сметка и да внеса първата сума. 
Служителките, облечени до една в униформени рокли на цветчета, са 
безкрайно учтиви и усмивките не слизат от лицата им. Подаряват ми 
хавлиена кърпичка.  

На връщане купувам пастички за служителите в института и правим 
ново кратко събиране около масичката в средата на библиотеката. При 
нас сяда и колежката Юка Мацуока – много миловидна. Наливат саке и 
обстановката се вчовечава. (Значи в Япония не пиели на работното мяс-
то, а?). Поласкан съм от интереса на Юка към мен и особено от специал-
ната покана да посетя нейната „планинска вила“, както тя се изрази: на 
североизток от Киото, в селище край езерото Бива-ко.  

Дзен е не само цел на моята специализация. Дзен е мой дълбок ин-
терес от години и затова съм готов да търпя разни несгоди (освен манас-
тира засега), но да навляза възможно най-дълбоко. Това е възможно в 
най-висока степен именно тук, в Киото, и в най-висока степен (интелек-
туално) тук, в Ханацоно. 

Или ставаш монах и навлизаш практически в Дзен, или изследова-
тел и проникваш в Дзен интелектуално. Това също е навлизане, което е 
неизбежно за западния ум. Стари дзен-учители са го сравнили с пиене на 
океана с чаша. Аз не ставам за монах, а и нагласата ми е интелектуална. 
Мога да медитирам и вкъщи, но това, което мога да прочета и копирам 
тук, не мога никъде другаде. Затова пристъпвам веднага към яко четене 
и копиране. 

Ето как новият монах влиза в дзен-манастир: 
Кашаку. Пристигане в манастира. Монахът е свободен в избора на 

манастир. Важен е изборът на дзен-майстор. Днес около 40 манастира са 
Риндзай. Във всеки манастир живеят 20–30 монаси. Комуните за мона-
хини са отделни. На входа на манастира висят два надписа от двете 
страни: името на манастира и дзен текст, коментиран от майстора всеки 
пет дни през срока. Казано е: „Няма истинска врата за влизане във вели-
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кия път (дайдо мумон), но вратата пред монаха е съвсем реална. “  
Нива-цуме. Молене разрешение за влизане. Старият монах отказва 

разрешение, а понякога го изхвърлят зад вратата. Новият монах трябва 
да стои в поклон дни наред. Надпис: „Гледай под краката си!“ 

Танга. Оставане за нощта като гост. След като е престоял до вечер-
та навън в поклон, му се разрешава да влезе да пренощува в малка гостна 
(танга рьо). Не му се полага лампа. Идва стар монах, предлага му чай и 
гостна книга за регистрация. „До един през нощта монахът трябва да ме-
дитира и чак тогава да си легне. Дава му се двоен матрак за постелка и 
завивка едновременно. На следващия ден отново трябва да излезе от ма-
настира и да остане в поза поклон целия ден на входа. “  

Танга-цуме. След двудневен период на пробация новият монах се 
води до малка гостна стая, където той трябва да медитира с кръстосани 
крака пет дни. Това е очевидно много по-трудно изпитание, отколкото 
нива-цуме изпита. Труден опит.  

Шика. Поздравяване на главния монах. 
През тези първи пет дни новакът трябва да ходи след закуска до 

квартирите, където главният монах (шика) живее, да го поздрави и да му 
благодари за неговото гостоприемство.  

Официална задача на шика е да регулира монашеския живот като 
цяло и да се занимава с гостите, които посещават манастира.  

Сандо. Влизане в залата за медитация. 
След седем дни успешно преминати изпитания на монаха му се поз-

волява да стане брат в манастира. Той е пуснат в залата за медитация 
(дзендо), обикновено разположена в най-вътрешната част на манастира. 
10–18 метра. По дължина е разположена платформа (тан), висока около 
седемдесет сантиметра, за настаняване на около 30 монаси. На табелка 
на мястото на всеки монах виси табелка с името му. В дзендо се влиза 
официално отпред, а неофициално от задния вход. Близо до предния 
вход е разположена молитвена ниша (място) на бадхисаттва Манджушри 
(Монджи Босацу), будистки хранител на мъдростта. Новакът идва в за-
лата, поздравява образа на Манджушри и обещава да не напусне това 
място, докато не постигне целта си в дзентренинга.  

Антан. Определяне на място за живеене. Постелка от татами, ши-
рока метър и десет и два и двайсет дълга, достатъчна за медитация и 
спане, се осигурява за живеене на монаха. Дървен перваз по стената се 
използва за маса за ядене по време на седмиците за специална трениров-
ка и като възглавница през нощта. Всеки монах държи своя дневен екип 
в кутия срещу стената. Горе има рафт, на който той държи своите купи, 
бръснач и писания; над рафта се държи матракът за спане, скрит със за-
веса.  
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В монашеския живот йерархията е строга, според времето на влиза-
не в манастира; възрастта и академичната степен нямат значение. Опитът 
се раз-глежда като първа мярка за монашески ранг и той постоянно се 
изненадва от това, което учи. 

Шокен. Среща с дзен-майстора. Накрая на новака му се дава чест-
та да посети своя дзен-майстор (роши). За новия монах, който досега е 
преминал трудни изпитания, майсторът изглежда много мил. С широка 
усмивка Майсторът пита монаха за неговата цел с идването в манастира 
и обещава да направи всичко, което може, за да доведе монаха до свет-
лината, към която се стреми. Монахът представя малка сума пари „за 
ласкателство“, за да установи отношения на учител и ученик.  

Сред повече от десет хиляди Риндзай свещеници около сто са поз-
нати като дзен-майстори и са наречени роши. Всеки от тях се предпола-
га, че е напълно просветлен, и това е удостоверено от неговия учител. В 
този път „предаването на лампата“ се разглежда като най-важно в дзен-
традицията. Има определено родословно дърво, на което всеки монах 
може да проследи своята генеалогия от времето на Гаутама Буда. (из: 
Giei Sato. „Unsui. Diary of Zen-monastic Life“). 

Библиотеките на института IRIZ и на другия институт за Дзен съ-
държат всичко, което засега търся. Правя си библиография дълги дни. 
Грижливо подбирам будистка и дзен-класика, както и съвременни тру-
дове върху Дзен. Том Кърчнър ми напомня, че Дзен е практика, но аз 
имам философско изследване.  

Чета дзен критика на опосредяването на опита чрез категориална 
интер-претация. Чувствам се точно на мястото си и съм удовлетворен. 
Точно към това е насочена моята нагласа. Изпитвам умствена радост и 
съгласие с четеното. Правя опити да превеждам от японски на английс-
ки. Проучвам историята на будизма в Китай по Дюмулен. Подготвям 
хронологична схема – диаграма на учителите. Но истинското начало са 
книгите от класиката: сутри и чан-трактати. 

До обед уча японски. На обед сядам пред компютъра в института, 
преглеждам електронната си поща, пиша писма и сърфирам в Интернет. 
Българските уебстраници са недостъпни с българските си текстове – те 
излизат на йероглифи в японския Windows. След това обядвам и се връ-
щам в библиотеката. Вземам поредната сутра от лавиците, преглеждам я 
и копирам на машината „Мита“, същата като моята в София. Вечер чета 
до много късно копираните книги на фона на тиха българска музика (ку-
пих си допотопен радиоCD плей-ър). 

Първо събитие в четенето ми тук е трактатът „Джуан-дзъ“ – действа 
изумително за почистване от илюзии спрямо езика. Но най-вълнуващо 
откритие за мен е „Ланкаватара сутра“ в превод от санскрит на английс-
ки на Дайсец Судзуки. Намерих я при Маеда-сан в другия институт. 
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Омагьосва ме образният текст и намирам продължение на моята посока 
на мислене относно езика и света. Възприемам четеното като откровение 
и ми действа като проникваща медитация.  

Планът ми за работа бе: подробна и внимателна библиография, че-
тене и сканиране на текстове в библиотеката, електронна редакция и 
частичен превод. Но не би: не намерих нито компютър с английски и 
кирилица, нито подходящ скенер със софтуер на английски. В жилището 
нямам нито Интернет, нито кабелна телевизия, нито телефон. 

Лин-дзи и Риндзай-дзен 
Риндзай-дзен е една от двете разновидности на японския Дзен, до-

несен в Япония от Китай от Мьоан Ейсай Дзенджи през дванайсети век. 
Другата секта е Сото – японски прочит на китайската школа Цао-дун. 
Риндзай е японското четене на името и школата на великия китайски 
Чан-майстор Лин-дзи. Лин-дзи е наследник на Чан на „школата на вне-
запното просветление“ с основател Шестия патриарх Хуей-нън (южната 
школа). Другата школа (северната) е наблягала на постепенния напредък 
изключително чрез медитация. Майсторите на внезапното просветление 
са прилагали освен медитацията също така „стресови“ и „шокови“ мето-
ди за „преместване“ на съзнанието на своите ученици: коани (известни у 
нас с няколкото сборника алогични реплики и разговори за Дзен), крясъ-
ци, удари и всевъзможни странни жестове. Лин-дзи (? – 866), който в 
лицето на своя велик учител Хуан-бо е имал ярък пример, е практикувал 
редовно виковете, ругаенето и ударите. За неговите фрази и действия се 
разказва много.  

„В планината Хуан-бо Лин-дзи нанесе болезнени удари: ребрата на 
Да-ю бяха мястото, където той научи как да нанася удари с юмруците 
си. „Бъбрива стара баба!“, „Намокрящ леглото си дявол!“, „Този от-
качен тип отново дърпа мустаците на тигъра!“... През целия си живот 
той използваше диамантения царски меч: когато срещнеше обикновени 
хора, ги убиваше, когато срещнеше мъдреци, ги убиваше. Когато има 
вятър, тревата се навежда надолу; заповедта се изпълнява навсякъде“ 
(Гуо-диан-си из разказ на Ма-фа, „Recorded Sayings of Linji“).  

Още в началото, когато Лин-дзи бил в манастира на Хуан-бо, не-
говото поведение било чисто и цялостно. Главният монах възкликнал: 

– Въпреки че е млад, той е по-различен от останалите в събрани-
ето.  

Затова попитал Лин-дзи колко време е бил там. Лин-дзи казал:  
– Три години. 
– Питал ли си някога Хуан-бо за нещо?  
– Никога. Все не зная какво да го попитам.  
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– Защо не попиташ учителя в залата кой е истинният смисъл на 
Буда-дхарма?  

Лин-дзи отишъл и попитал, но още преди да изкаже думите си, 
Хуан-бо го ударил. Лин-дзи се върнал при главния монах, който попи-
тал: 

– Как мина въпросът ти?  
– Преди да го изкажа, учителят ме удари. Не разбирам.  
– Просто отиди и го попитай пак.  
Лин-дзи отишъл отново да попита и Хуан-бо отново го ударил. 

Три пъти Лин-дзи питал по този начин и три пъти бил удрян. Лин-дзи се 
върнал и казал на главния монах: 

– Аз имах добрия късмет да срещна твоето състрадание и ти ме 
насочи да задам на учителя въпрос. Три пъти попитах и три пъти бях 
ударен. Съжалявам, че поради моята кармична обремененост не разби-
рам дълбинния смисъл на това. Сега си отивам оттук.  

– Ако искаш да си отидеш, трябва да се сбогуваш с учителя.  
Лин-дзи се поклонил и се оттеглил. Главният монах изпреварил 

Лин-дзи, отишъл преди него в стаята на учителя и казал на Хуан-бо: 
– Този млад човек, задаващ въпроси, е в голяма степен в съгласие 

с Дхарма. Когато дойде да се сбогува, моля, използвай подходящи средс-
тва да го приемеш и му дай по-нататъшни обяснения, тъй че той да стане 
велико дърво, даващо сянка на светските хора.  

Когато Лин-дзи дошъл при майстора да се сбогува, Хуан-бо ка-
зал: 

– Не отивай никъде другаде освен при Да-ю на брега на реката 
при Гао-ан. Той със сигурност ще ти обясни.  

Когато Лин-дзи отишъл там, Да-ю попитал: 
– Откъде идваш?  
– От Хуан-бо.  
– Какво ти каза Хуан-бо?  
– Три пъти го попитах за истинния смисъл на Буда-дхарма и три 

пъти бях ударен. Не знам дали сгреших или не.  
– Хуан-бо е толкова мил, той ти е обърнал изключително внима-

ние, а ти идваш и питаш в какво си сгрешил.  
При тези думи Лин-дзи получил силно прозрение и казал: 
– Всъщност няма нищо особено в Буда-дхармата на Хуан-бо.  
Да-ю го хванал силно и казал: 
– Ти, подмокрящ леглото си дявол! Преди малко питаше дали си 

в грешка или не, а сега твърдиш, че няма нищо особено в Буда-дхармата 
на Хуан-бо. Каква истина си видял? Говори бързо!  

Лин-дзи нанесъл няколко удара в ребрата на Да-ю. Да-ю го бут-
нал и казал: 
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– Твой учител е Хуан-бо. Това мен не ме засяга.  
Лин-дзи се сбогувал с Да-ю и се върнал при Хуан-бо.  
Когато Хуан-бо го видял да се приближава, казал: 
– Този приятел идва и отива, идва и отива, кога най-накрая ще 

свърши това?  
Лин-дзи казал: 
– Всичко се дължи на твоята безгранична доброта.  
И след като го поздравил, останал там, слушайки го.  
Хуан-бо попитал: 
– Откъде идваш?  
– Вчера аз изпълних твоята добродетелна поръчка да отида да 

видя Да-ю и сега се връщам.  
– Какво има да ми каже Да-ю?  
Лин-дзи разказал случилото се.  
Хуан-бо казал: 
– Защо този човек идва тук – бой ли чака?  
– Какво искаш да кажеш, чака? Вземи го още сега.  
И ударил плесник на Хуан-бо.  
– Този луд човек се връща отново, за да дърпа мустаците на ти-

гъра.  
Лин-дзи тогава извикал. Хуан-бо казал: 
– Помощник, заведи този откачен обратно в залата! („Recorded 

Sayings of Linji“). 
В днешните манастири в Киото и по-дълбоко в планините още 

има роши (просветлени учители), но те са малко. Тей-ичи Сато, доско-
рошният президент на университета, е просветлена личност и сега се е 
оттеглил отново в дзен обител близо до Кобе. Днешните учители не са 
така лоши като Лин-дзи и не са създали толкова просветлени последова-
тели като него. Но в манастирите се яде доста бой не само от учителя, а 
и от млад монах, който бди в залата с дълга „окуражава“ и наказва лошо 
медитиращите. За постиженията на младите монаси от Мьошинджи ще 
узная по-късно. А Том споделя, че медитацията изчиства и изостря съз-
нанието, отстранявайки безпокойствата. Имах случаи да се убедя, че той 
наистина умее да възприема достатъчно силно и адекватно всички еле-
менти от ситуацията.  

Киото: пръв поглед 
На улицата на град като Киото с население един-два милиона, но 

разположено на по-малко място от София, е чисто, спретнато и нагъчка-
но. Много улици са тесни, а колите са много, повечето японски. Японци-
те, които карат мерцедеси или „Алфа Ромео“, са особено горди. Задръст-
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ванията са постоянни. Затова обикновеният японец избира велосипеда 
(джиденша) или мотоциклета (байко). Те са най-бързите средства за 
придвижване в задръстен град като Киото. Колелата се движат по трото-
арите между пешеходците. Това е истинско предизвикателство за едните 
и за другите. Както си ходиш, и зад тебе се стрелва велосипедист и те 
стряска. Срещу тебе се движи друг. Ти му правиш по привичка място 
отляво. Но той по своята си привичка (движението в Япония е ляво) ти 
дава място отдясно.  

Впечатляват ученичките на велосипеди. Черни сака и черни уни-
формени, изгладени плисирани полички. Ученичките си приличат не са-
мо по униформи, почти всички са нисички, леко възпълни, с къси под-
пухнали крачета и снежнобели калци до коленете. Истинско нашествие 
по тротоарите. Те бързат за училище или за вкъщи. Понякога говорят по 
мобилните си телефони, както си се стрелкат между пешеходците. За 
велосипеди на улицата не достига мястото. Само гайджини като мен мо-
гат да си позволят да се стрелкат с колела между автомобилите.  

Тук се отнасят с теб като с много бял човек – мило, услужливо, да-
же угоднически. Губят си от времето, за да те упътят. Вярно е и другото 
значение: тук да си много бял човек значи да си много чужд.  

В Осака едно момче си загуби половин час в метрото с мен, а после 
на тръгване от Осака за Киото друго момче загуби около 40 минути: ка-
чи се с мен във влака за Киото, за да ми покаже къде да сменя влака. В 
това, разбира се, няма нищо лично. То е показване на учтивост. 

Но не е възможно да се създаде приятелство, поне в началото. Няма 
го специалното гостоприемство, което ние оказваме на чужденците и 
което е във висока степен чуждопоклонническо любопитство. Няма го 
онова канене и развеждане, което българите устройват на всеки чужде-
нец. Това, че белият човек много се тачи и му се служи в Япония, че все-
ки гледа да му угоди, са туристически и при това повърхностни нагласи.  

Японците ти се усмихват и се разтърчават да ти свършат работа, но 
се тюхкат, че не могат да разберат какво искаш. Буквално се хващат за 
главите. Ти говориш на английски, повтаряш, намираш най-прости из-
разни средства, но когато с посочване не става, а се налага словесно 
обяснение, започва едно чупене на ръце, хващане за глава, канско из-
мъчване. Повтарят механично непонятните английски изрази. Моят анг-
лийски ме поставя над тях. Те излъчват това. Излъчват респект към бе-
лия, добре говорещ английски. Аспирантите например ме попитаха:  

– Всички ли в България знаят английски? 
13.11. На гости ми идва Том. Бях поканил няколко души от инсти-

тута, но учтиво ми отказаха, с изключение на американеца-монах. Бях го 
попитал:  

– Дзен-монасите ядете ли месо? 
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– О да, няма проблеми. Zen-monk is a beggar, you know! (Дзен-

монахът е просяк, нали знаеш.) Той приема всичко. В Дзен няма аскеза и 
няма забрани за храни и каквото и да е от сферата на нуждите и удоволс-
твията: будизмът е път между страстите и аскезата – и двете са крайнос-
ти и изтощават, като държат в зависимост.  

Седим на татамито пред зелена японска покривка за храна, аз пия 
саке, а Том – бира. Опитах се да сготвя пържоли и мешана салата без 
голям успех, но ги изяждаме. Слушаме българска музика. Нарочно не 
повдигам въпроси за Дзен, разговорът е безреден.  

– Трябва да учиш японски. Има няколко платени школи в Киото.  
– Но ако не остана тук след седмия месец, става безсмислено. 

Всичко на обратно 
Обратните неща в японския живот създават объркване. В първите 

дни на улицата се оглеждаш първо наляво, а оттам не идват автомобили. 
Тръгваш да пресичаш и, ужас, връхлитат отдясно! Чакаш си на автобус-
ната спирка на привичната страна, но автобусът идва от обратната посо-
ка и отива в обратната на твоята.  

Не може всичко да е обратно, защото ще е същото, както в огледа-
ло. Ние оглеждаме себе си в другите, а чужденецът оглежда собствената 
си страна в другата. Японците съвсем естествено не са могли да изберат 
същите конвенции за броене, смятане, писане и ред подобни знакови 
дейности. Затова за нас е чудно, че у тях „всичко е наопаки“.  

Нашето улично движение е дясно – японското е ляво. Ние шофира-
ме отляво, а те – отдясно. Ние чакаме автобуса на десния тротоар по по-
сока на движението, а те – на левия. Когато пресичат, се оглеждат първо 
надясно, а после наляво.  

Ние отваряме книгата „откъм лицето“, а те „откъм гърба“. 
Ние пишем от ляво на дясно – те пишат от дясно на ляво.  
Ние пишем в редове – те пишат в колони.  
В нашия текст има паузи между думите – в японския няма.  
В нашите думи има ударение – в японските няма.  
Ние имаме главни букви – японците нямат.  
Ние първо пишем личното име, после фамилията; те първо пишат 

фамилията, после личното име. 
Ние първо пишем датата, после месеца и накрая годината; те първо 

пишат годината, после месеца и накрая датата. 
Ние нямаме минало време на прилагателното – японците имат.  
Ние броим с пръстите на ръцете от кутрето към палеца – те броят от 

палеца към кутрето.  
Посоките на света на традиционните карти са обратни на нашите.  
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Ние строим от долу на горе – японците строят от горе на долу. Пър-
во забиват вертикален скелет според височината на сградата, а после за-
почват от най-горния етаж надолу. Такава е традиционната архитектура 
на храмовете и съвременната архитектура на небостъргачите.  

Ние първо пием твърд алкохол (аперитив), а после ядем; японците 
първо ядат и тогава пият алкохола.  

Ние първо ядем супата, а после основното ядене; японците първо 
ядат основното ядене и после супата.  

Ние слагаме навсякъде сол, освен в чая и кафето; японците слагат 
на много места захар, с изключение на чая и кафето. Чаят без захар се 
пие със сладки. 

Ние пускаме жените напред, когато влизаме примерно в заведение; 
в Япония първо влиза мъжът, а след него жената. Ние палим цигарата и 
наливаме питието на дамата; японките правят същото за мъжете.  

Ние мислим предимно с лявото полукълбо на мозъка, японците – с 
дясното.  

Ние сме хитри – японците са наивни. 
Ние сме иновативни – японците са традиционни. 
Ние се лъжем – японците не се лъжат. (Има ритуално лицемерие.) 
Ние сме добри в изобретяването – японците са добри в изпълнение-

то. 
Ние, когато обясняваме, първо казваме тезата и после я обоснова-

ваме. Японците, когато обясняват, първо излагат аргументите и после 
тезата.  

Когато искаме нещо, първо казваме какво искаме и после обяснява-
ме защо. Японците първо излагат обстоятелствата и накрая искат.  

Ние много говорим – японците много мълчат. 
Ние имаме повече свободно време и умеем да се развличаме – 

японците имат повече работно време и умеят да работят. 
У нас всички разбират от всичко и дебатът е нестихващ – в Япония 

всеки разбира от едно нещо и не дебатира.  
Ние сме поотделно – те са заедно.  
Ние постоянно казваме „не“ – японците постоянно казват „да“. Каз-

ват го със същото рязко кимване, както ние отсичаме нашето отрицание.  
На тях всичко им е на място и, общо взето, навреме. На нас нищо не 

ни е на място и навреме.  
При тях е чисто и изрядно на улицата, а вкъщи обикновено не е за 

пред хора. Домовете не се мебелират. При нас вкъщи всеки се старае, 
натъпкваме се с мебели, а улиците са безобразно запуснати, изровени и 
пълни с кучета.  

Изключения на „правилото“ „всичко на обратно“: и те са хора като 
нас. Примерно не ходят на ръце. Хранят се, обличат се, работят и си по-
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чиват с подобни на нашите нагласи. Радват се и са тъжни на почти съ-
щите неща като нас. Смеят се на смешното, на което и ние (с всички 
културни разлики). 

Японците са проективни, те добре усвояват и прилагат. Особено са 
надарени в подреждане на пространството. Те са страхотни инженери и 
строители. За всичко е помислено. А вътре стаите са така, както са били 
преди 1000 години. На пода рогозки, вратите се плъзгат, в стаите няма 
мебели. Вкъщи японците се обличат традиционно, с кимона. На стените 
има две хоризонтални дървени летви на равнището на горния край на 
прозорците, 50 см под тавана и на долния им край, 50 см от пода. Про-
зорците се плъзгат като вратите. Не са двойни.  

Всички тези „обратни“ порядки просто удрят по навиците и ги съ-
сипват. „Обратното“ улично движение поражда главоболен крос-
културен опит: когато в първите дни излезеш на улицата и тръгнеш към 
спирката, за да отидеш до центъра на града, изживяваш цяло приключе-
ние. Гледаш ляво движещите се автомобили и усещаш нестабилност: 
чувстваш опасност и си мислиш, че ей сега колите ще се сблъскат. Пре-
сичаш улицата и търсиш нужната ти спирка от обратната страна. Можеш 
да се излъжеш и да се качиш в обратната посока, защото отиваш вдясно. 
Случи ми се и следната перцептивна аномалия, и то два месеца след 
пристигането: за момент си помислих, че два автобуса един след друг се 
движат назад, за да освободят място на друг на кръстовище. А те всъщ-
ност се изтегляха напред, за да освободят кръстовището на жълт цвят на 
светофара.  

„Буругария йогуруто“ 
В супермаркета на близката голяма улица ме посрещат усмихнати 

лъчезарни момичета като куклички и мелодийка, която озвучава прост-
ранството. Всеки уважаващ себе си магазин си има собствена мелодия с 
рекламен текст, а в супермаркетите всеки отдел си има фирмена мело-
дийка, в която се възпяват качествата на продуктите – тя се върти без 
прекъсване! За рибата се пее: 

Сакана сакана сакана 
Сакана-о таберу то – 
Атама атама атама 
Атама га йоку нару. 
(Накратко: ако ядеш риба, ще станеш умен.)  
Това е все едно по супермаркетите в София да пуснат мелодийката 

„Чушки и домати който не яде, той голям не ще да порасте!“ и да 
очакват повишаване на продажбите.  

По традиция в Япония се продават скромни обеди от ориз, риба, 
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фиде, меса, темпура и зеленчуци, опаковани в прозрачна пластмасова 
кутийка също като в самолетите (бенто). Топлиш ги във вълновата фур-
на и ги ядеш. Струват по 3–4 долара.  

 Привличат ме панирани скариди и риба (темпура, донесена от пор-
тугалците), множество фидета (соба, удон) с китайски произход, сокове, 
ядки и месни ястия. Намирам мек четвъртит хляб, нарязан на филийки, 
пакети ориз с различна големина – от 2 до 10 килограма, и за моя гор-
дост много кисело мляко на фирмата „Мейджи“ с надписа 
„BURUGARIA“ на японската азбука катакана, на която се изписват 
чуждиците. Кофичката струва 170 йени (към долар и половина), с капаче 
и пакетче захар под него. Не е зле в сравнение с „Данон“. Освен този 
продукт се продават доста разнообразни плодови млека „Буругария“ и 
други малки кисели млека, вероятно без наш лиценз. Но къде ли има 
продаден български лиценз за киселото мляко с бактерията Lactobacte-
rium Bulgaricum освен в Япония и за бялото сирене, славещо се по света 
като гръцко? Повечето японци смятат, че в България хората произвеждат 
постоянно и масово йогурт.  

Цените на храната са от пет до двайсет пъти по-високи от българс-
ките – Япония е най-скъпата страна в света. Оризът е около четири дола-
ра килото – от седем до десет пъти по-скъп от световната цена, но япон-
ците не внасят ориз. Плодовете и зеленчуците са с найлонов вкус, но за-
това пък струват по долар парчето: ябълки, домати, круши, чушки, 
праз... (едричките чушки са по долар и половина парчето!). Три-четири 
картофчета, репи, гъби или праз струват по доларче, а портокали, манда-
рини и банани са в по-големи количества и излизат по-евтино. Месото 
варира много – има разфасовки от различни видове свинско, телешко и 
пилешко, нарязани на дребно, а също така пържоли по седем-осем дола-
ра парчето. Колбасите са по-лоши от нашите, особено кренвиршите. Ма-
сово се купува о-коме (ориз), соба и удон (няколко вида оризови и тес-
тени фидета), както и тофу (соева паста) на кубчета. Японците ядат 
вносна храна около три четвърти от цялата. Тук повелята е: внасяй или 
умирай. А за да внасяш, трябва да изнасяш.  

Гайджинът обикаля рафтовете, кокори се и души: кое какво е? 
Всичко си е надписано надлежно с йероглифи, но кой да ти чете? Кук-
личките в магазина не отбират и дума английски. Повикваш някоя и я 
питаш:  

– Кое е сол – кое е захар?  
Тя ти отговаря усмихнато:  
– Хай! (Да!)  
– Аригато годзаймас (благодаря). И все пак: кое да?  
Кое е олио – кое е оцет? Кое е черен пипер – кое е нещо подобно на 

цвят и структура? Кое е олио – кое е олиоподобен сок? Кое олио е нор-
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мално – кое е сладко? Има и стоки, които не можеш да сбъркаш: хаши 
са универсален инструмент за ядене, пръчици, с които японците си 
изяждат даже и супата (плюс сърбането). Те биват за еднократна и мно-
гократна употреба. 

Боб! Макар и в консерва, все е нещо българско. Да – ама не. Сладък 
е или е непоносимо остро подправен. Японците даже правят сладкиши 
от смлян боб. Ако искаш да си правиш бобена чорба, което си е изживя-
ване тук, отиваш в центъра или на някой от пазарите и купуваш познай 
колко: килограмът струва около петнайсет долара.  

Тактическата схема е следната: купуваш от всичко заподозряно, 
вкусваш и изхвърляш излишното.  

Ако ще правиш парти, не се надявай на супермаркета. Алкохол в 
супермаркета не се продава, даже и бира. Не се продават и цигари, които 
японците пушат повече и от нас. Купуват си ги от автомати или от мага-
зините „Lawson“, където се продава и базовият алкохол, топла храна и 
се плаща газта. Там можеш да ползваш и копирни услуги. Можеш да 
разглеждаш и да купиш модни и дебели еро-садо-мазо списания манга, 
пълни с комикси. 

Япония е страна на клонирането и всички магазини от една верига 
си приличат по всичко. Освен неизбежните „McDonalds“ и „KFC“ има и 
японски вериги: „Lawson“, „Life“, „Loteria“, „Family“… Веригите мага-
зини и заведения са с твърд и почти постоянен асортимент от храна, на-
питки, мезета, вестници и списания. В магазините „Family“ можеш да си 
платиш сметките. 

Алкохолът в „Lawson“ се свежда до няколко вида вина (уж френс-
ки), японско розово и сливово (!) вино, няколко вида прилично саке, ху-
бава вносна и родна бира Asahi, филипинска водка, труднопоносима, а 
върхът е японското уиски „Kyoto Suntory Gold“, докарано на цвят също 
като скоч, сигурен съм и в химическия му състав. Вкусът не е лесен за 
описание, но в него има нещо от метала на поточната линия в „спирто-
варната“ – една огромна сграда край Киото. И както за всичко японско, и 
за това по света се носи мълвата за японския гений – четох в списание, 
че въпросното японско уиски се продавало с успех и на Запад. Опитах 
го, но ми домиля да го хвърля и издържа месец в хладилника – толкова 
трудно се преглъщаше. Сигурен съм, че това японско копие е „изрядно“ 
за разлика от произвежданото в Катуница, България, от „Киро цар Дис-
тилърс“, но не е докарано на вкус, за разлика от ментето. Цигарите са 
познати и непознати. Въпросът с Kent стои по същия начин като със Sun-
tory Wiskey, без да твърдя, че японският кент се продава на Запад. 

Непознато ядене. В единия ъгъл в „спалнята“ звучи кларнета на 
Иво Папазов. А в другия, в кухнята, ям нещо чисто японско – готов обед 
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от кутийка. 
В яденето има сварено яйце, малко пакетче горчица и още 3-4 неща, 

които не познавам. Едното е зеленчук и прилича на варена ряпа. Другото 
прилича на резен от калмар с дупка (за което го купих, но се оказа съв-
сем друго). Не знам дали е плод, корен или зеленчук. Май е зеленчук. 
Другото парче е темпура – много вкусна панирана скарида. Третото е 
нещо лепкаво, желирано. Вкусът е неопределен, никакъв. Нямам опреде-
лено възприятие и не зная дали ям нещо вкусно. За пръв път вкусвам 
без възприятие (все пак е вкус, защото се усеща така, както всяка уста на 
човек ще го усети). Освен това е и ядливо, със сигурност е хранително. 
Но какво е – не знам.  

Много по-късно в Киото по указание на българин в магазин от не-
дотам популярната верига „Mountain Liqueur“ ще намеря българско 
вино три вида: „Каберне Совиньон“ от Плевен – бяло и червено, и чер-
вено „Кадарка“ – съвсем не най-добрите наши вина.  

Виждам българи по телевизията на зимната олимпиада – фигу-
ристите Динев и двойката Албена Денкова – Максим Ставицки, меда-
листката от шорттрека Евгения Раданова. Японските коментатори се от-
насят уважително към фигуристите, но не казват нищо за Раданова.  

Тук няма българи, няма руснаци, няма с кого да си пийнеш и поп-
риказваш по нашенски. Няма и западняци, с малки изключения. В Токио 
е моята учителка по японски Илиана, а в Киото юнивърсити чувам, че 
имало преподавател българин. Търся името му в Интернет-страницата, 
но не го откривам. Как да го намеря? 

В кампуса няма нито ресторант (като например „Яйцето“ в Софийс-
кия университет), нито бар. Има закуски за студентите. 

Стоките са направени за японци 
3.12. „Няма!“ Помните ли тази дежурна думичка в българските ма-

газини преди 1991 г.? Японският пазар е много високоразвит, така че 
всичко има. Разнообразието от асортименти на единица площ е впечат-
ляващо. Още по-впечатляващ е редът, в който са разположени стоките и 
групите стоки, както и безупречните опаковки. Пространственото въоб-
ражение на японците изглежда ненадминато.  

Този пазар обаче не е за чужденеца. Той трудно се ориентира, 
попада не на това, което търси. И накрая се примирява с нещо, което са-
мо наподобява търсеното. Картинка, позната ни в други измерения от 
социализма. Тук, в тази огромна пазарна икономика, чувам често: „Това 
го няма, извинете.“ „Коре-га джа най дес, сумимасе-е-н!“, пропяват про-
давачките, когато поискам стока, ориентирана към английски език или 
западен потребител. Няма съвършен пазар, а японският не е като при-
мерно австрийския или американския – той е съзнателно изолиран като 

 



 27 
 

стандарти, език и поддържане. Всичко е за ползване от японци, а в Япо-
ния те са си над 99%. За първия месец ми се наложи да слушам стотина 
пъти думата „няма“ (най), придружена от най-учтиви извинения. Няма 
английски материали и проспекти, няма упътвания на английски за която 
и да е стока. Освен това трябва да привлечеш японец с английски, за да 
се ориентираш в стоката. Персоналът в магазините е голям, много са ус-
лужливи, но някои продавачи не се ориентират в стоката, никой не може 
да каже дори едно смислено изречение на английски.  

Купуваш стоката, пробваш я и... тя не става, не пасва на нуждите ти 
и разбираш, че нуждите ти са оформени от собствената ти социална сре-
да. Ето тук има страхотна обикновена и дигитална фото- и кинотехника. 
Скъпо е, но не по-скъпо от другаде. Купуваш си, да кажем, дигитален 
фотоапарат Canon за 800 долара, имаш компютър в България, но софту-
ерът на фотоапарата е японски, драйверите по всяка вероятност няма да 
се приемат от английски Windows. Оттук нататък вече не можеш да нап-
равиш и крачка, освен в Япония. (След много проучване си купувам 
обикновена камера Hitachi и съм спокоен за ползването ѝ в България. Но 
се оказва, че тя работи само на NTSC, японски и американски стандарт 
за цвят, така че всичко снимано излиза черно-бяло в България.) 

Разбираемо е да ги няма точно онези храни, с които сме свикнали 
тук: хляб като нашия, подправки като нашите, алкохол като нашия, зе-
ленчуци, плодове и сирена като нашите. Цял месец не мога да открия 
червен пипер, черен пипер, каквато и да е подправка за месо, някои зе-
ленчуци, в началото даже свински пържоли, да не говорим за кюфтета. 
Случват се и истински дефицити: не намерих анцуг мой размер в мага-
зина (макар че имаше по-голям размер). Издирвам едно издание – DVD 
японска анимация („Akira“) за сина на приятеля ми. Има друго, събрано 
от три части за ¥8800. В Интернет намирам издание за $32, но в Япония 
това издание липсва. Няма го електронния суперречник на „Сейко“, 
включващ както най-дебелия японско-японски, така и най-популярния 
английско-английски оксфордски речник. Няма го в „Sofmap“, няма го и 
в „Ninomia“, най-големите супермагазини за електроника. Иначе го има 
в проспектите на същите магазини.  

Няма компютър, на който може да се инсталира английски 
Windows. (След месеци ще открия такава оферта в едно мижаво апок-
рифно изданийце за чужденци.) А на техните, даже IBM-ските, не може 
да се инсталира въобще поради несъвместимост. Японските компютри 
така са направени, че приемат само японски Windows. Принудих се да 
върна купения в Осака IBM лаптоп. Не откривам начин да сменя касета-
та на принтера, който купих от магазин за електроника втора ръка за 
ползване само тук. Нямало такива касети. По-късно пък няма да мога да 
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си купя батерия за видеокамерата „Hitachi“ – модел от 1996. 
А цифровия фотоапарат (камера) направо можеш да си го сложиш 

във витрина и да не го вадиш. Да не говорим за поддръжка и ремонт. 
Дори да се научиш да го ползваш с пълните му възможности и някак си 
да излъжеш компютъра да го разпознава, ще ти свършат материалите 
(мастила, хартия и т.н.). Свършва ти например лентата на принтера или 
диска на дигиталния фотоапарат, цветните мастила и не можеш да си 
купиш нови у нас, защото няма. Какво, да си поръчваш от Япония ли? 
Същото важи и за специалната принтерна фотохартия. 

Така е и с телефоните. Японците имат изящни сребристи мобилни 
телефони отдавна, но те са неизползваеми в Европа – не са по системата 
GSM.  

Така е и с колите. Те освен че са с десен волан, не могат да се изне-
сат от Япония по нормален начин. Е, ако си купиш японски гуми, няма 
да имаш проблем.  

Въпросът е преди всичко, че „няма за гайкокуджини“. Стоката, 
колкото и да е суперкачествена, е трудноразпознаваема или неизползва-
ема поради японския език и японските технически стандарти. В японски 
магазин се губи много време, за да намериш нещо (не само от мен). Вче-
ра едни рускини, които знаят отлично японски, ми казаха същото.  

Глобализацията ли ще оправи всичко това? Кога тези островни 
особняци (както преди англичаните) ще се научат да правят нещата по 
един и същ начин за себе си и за света? Някои казват, че собствените 
технически стандарти, различни от европейските, са политика за недос-
тъпност на японския пазар за западни стоки. Японският пазар по този 
начин, точно както и цялото японско общество, е затворен за чужденци.  

Приемат обратно стоката без проблем. Тук ни удрят в земята. Та-
ка е впрочем не само в Япония. Отнасям лаптопа с японски Windows в 
същата търговска фирма, „Sofmap“, от която го бях купил в Осака, но в 
магазин в Киото. Приемат го и ми връщат парите, без да го пробват и 
даже да го включат. Не го отвориха даже да видят дали е счупен и дали 
изобщо е там, в чантата (бях забравил налепените кирилски букви на 
клавиатурата). А това е свръхдоверие към клиента – в случая при това 
чужденец. Естествено случката не трябва да се обобщава. 

До ерата Мейджи през ХІХ век съсловието на търговците е било 
най-низшето. Самураите са презирали парите. Днес в Япония се правят 
огромни пари и едрите индустриалци и банкери са на върха на общест-
вото. 

Дяволски труден език 
„Самият дявол го е измислил!“ 
Това са думи на Франсис Ксавиер, един от първите католически ми-
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сионери, пристигнал тук през ХVІ век. Казани са по повод на японския 
език, нихон-го. 

4.11. Преди да дойда тук, учих упорито този език, започвайки от 
нула, но успоредно с работата си в университета и издателската работа. 
Японският, Дзен и Япония бяха в центъра на вниманието ми. Вземах 
частни уроци, всяка седмица по три напрегнати часа – изпитване: четене, 
граматика, канджи, писане и нов урок: текст, канджи, думи, граматика. 
Вкъщи зубрех във всяко свободно време, голям зор и малък резултат. 
Все едно изнасяш осемметрова медуза под витошки лифт – тя тежи и се 
разлива назад и надолу. Все едно учиш едновременно пет езика. Като 
умение овладях хирагана и по-малко катакана, към двеста йероглифа, 
някаква граматика, четене и писане на прости текстове. Не можех да го-
воря свободно.  

Тук се оказва, че това мое скромно знание почти не може да се из-
ползва. Не мога да си разчета йероглифите по електрическите уреди с 
малки изключения. На улицата йероглифите просто ме засипват.  

Японците не знаят английски и взаимно се измъчваме, разбира се, за 
моя сметка. Как да намеря учител по японски? Най-просто и икономично 
е тук, в кампуса – без пътуване и губене на време. Мога да сложа малък 
надпис на вратата, че търся частен учител. Но кой ще го прочете – тук я 
има, я няма трима човека, а в съседния вход не знам.  

Президентът Нишимура-сенсей ми предлага да се включа в групите 
в университета при учителя по японски Кацуки. Намирам го и му се 
представям. Човекът не знае английски, но ми предлага услужливо част-
ни уроци по тридесет долара на час. На следващия ден при мен идва 
симпатичната Норико-сан, която ми обяснява, че по нареждане на Ни-
шимура-сенсей ще ме учи по един час на ден. Това тя прави и с други 
чужденци в Postgraduate school of Buddhism (школата за докторанти) по 
будизъм. Норико-сан малко знае английски и за непознатите думи и те-
ми се обясняваме надълго с говорене, жестове и картинки. Тя ползва и 
електронен японско-английски речник. Обстановката в школата е при-
ветлива. Запознавам се с докторантите Мя-та Зен-ю, Хай-сан от Виетнам 
и Кенсаку Шимамура. Представят ме и на професора по индийски буди-
зъм. 

16.11. Първи урок по новата-стара система. Ръкопляскане и „Бра-
во!“ 17.11. Отпускам се и проговарям! Идва момента японският да поте-
че от устата ми благодарение на взетите в България уроци и новата обс-
тановка. Запознавам се с Хай-сан, виетнамския студент-монах, ухилен, с 
ръбеста бръсната глава. Той също учи японски при Норико-сан. Учител-
ката ни оставя сами и той подхваща разговор. Говоря десетина минути с 
него.  
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Японците – първи впечатления  
28.11. Нашата представа за тях във всички отношения предизвиква 

усмивка: 
„Японците са най-милите хора на света!“ Във филми и репорта-

жи, в разкази за посрещания отново и отново виждаме усмихнатите 
японски лица, учтивото посрещане и общуване, перфектната организа-
ция и удобно настаняване на хорове, оркестри, отбори и всевъзможни 
организирани групи. Това се потвърждава и в първата среща с Япония на 
индивидуалния посетител като мен. Но в тази учтивост няма капка лич-
но отношение и каквfто и да било гостоприемство в нашия смисъл. 
Всички тези жестове, отточени за хиляда години и повече, са жестове на 
йерархичното конфуцианско общество и тяхното пренебрегване е билf 
санкционирано жестоко. От времето на Мейджи насам те са пренесени и 
към чужденците. Но зад тях няма нищо – нито дълбока сърдечност, нито 
лична симпатия, нито горещо желание за общуване. Японците много 
рядко и много трудно канят на гости не само чужденците. В трудни мо-
менти не са от хората, които ще се притекат на помощ. А отношението 
към чуждия колега е чисто формално и в него няма и следа от нашенско-
то усилие за създаване на удобства, уют и радости за госта.  

„Много са дисциплинирани!“ Не забелязвам, поне там, където 
съм. Сядането на следобеден чай и бъбренето с часове е любимо занима-
ние на жените в института. Усами-сан си взема почивни дни по собстве-
но усмотрение. Колегите се вясват в института от дъжд на вятър.  

„Изключително отзивчиви са.“ На пръв поглед – да. Могат да те 
заведат до търсено място в града, когато не могат да ти обяснят къде се 
намира. Но не чакай истинска помощ от тях – с малки изключения. В 
професионален план аз не получавам буквално никаква помощ и внима-
нието към изследването ми е равно на нула.  

„Японците знаят английски като рòден.“  Куриоз: в предаване по 
телевизията (Би Ти Ви – август 2003) един журналист пита японци: „За 
колко дни японците могат да научат български?“ В друго предаване се 
обявява, че „японците могат да научат испански по-лесно от английски“. 
В официалните посещения наистина са налице англоговорящи японци. 

Не знаят езици. От десет човека един говори някакъв английски в 
рамките на броени прости изречения. Колегата Иван Илчев в книгата си 
„Пò на запад, най на запад – Япония“, е изяснил доста живо картинката, 
каквато си е. За други езици освен английския може да се говори в про-
фесионален план и много рядко в любителски. По телевизиите им има 
уроци по английски, френски, италиански. Обикновено се заучава по 
една фраза на един урок. Една вечер около два часа водещият телевизи-
онния урок учеше млада японка в студиото как да произнася „Help your 
self“ („Заповядай“). 

 



 31 
 
Нямат нагласа и умение. Японският е далечен на всеки западен 

език. А английското произношение си е направо изтезание. В училище 
твърде много време отделят, за да научат собствения си език, обогатен от 
минимум 2000 йероглифи, дошли от Китай. Английският е тяхна болка. 
Те искат да говорят този език, смятат го за престижно, но се справят 
много, много трудно (по-трудно, отколкото ние с японския). Има изклю-
чения: Хироко, съпругата на Митко Ялнъзов от Киотския университет, 
знае английски и бях свидетел как напредваше с българския.  

„С компютрите са ненадминати!“ Пак в предаване на Би Ти Ви 
(август 2003) водещият попита една японка в студиото: „От колко го-
дишна възраст работите на компютър?“ И нейният скромен отговор бе: 
„От студентски години“, или нещо подобно. Водещият зададе поясните-
лен въпрос, с който да покаже как от деца японците вече работят на ком-
пютри. Не се оказа така – същото, както и у нас. Аз подозирам, че днес 
българските тийнейджъри имат повече компютри и достъпни компю-
търни зали от японските. Първо, тук компютрите са много по-евтини. 
Второ, в София и не само в София, компютърните зали и Интернеткафе-
тата са буквално на всяка улица и се пълнят. В центъра на Киото има 
Интернеткафе „Аспирин“. На следващата спирка на влакчето откривам 
след месеци друг клуб. В „Interndtional Community House“ има компютри 
с Интернет срещу 200 йени за 30 минути. Там има справка за Интернет 
клубовете в Киото и са посочени 8 адреса. Е, преценете сами в по-
големия от София град малко или много са те. Компютрите в IRIZ са пет 
или шест, като аз работя на най-стария. След месеци служителките в ин-
ститута ангажират дошлия на гости стар колега Урс Апп, специалист по 
Дзен и бивш член на института, да поправи два от тях. (А какво правят 
момчетата от информационния отдел? – В университета има информа-
ционен отдел, който отговаря за всички компютри, свързани в мрежа). 
Има студентска компютърна зала, в която не бях допуснат, с около 10 
компютъра. Усами-сан веднъж ме моли да я науча да работи в Excel. А в 
началото ме заподозира като вирусоносител, носи всичките ми касети в 
информационния отдел (имаше един файл в 10 дискети, заразен с невин-
ния текстов cap. После без да ме питат, ми изтриват директорията и пре-
местват файловете ми на друго място. В друг момент пък ме карат да си 
изтрия голяма част от файловете поради „недостиг на място в харддис-
ка“. Митко Ялнъзов казва, че в Киотския университет всеки преподава-
тел има на разположение компютър в кабинета си. Аз в моя кабинет в 
СУ вече не ползвам компютър, но има два за пет души. В Историческия 
факултет на всеки (хабилитиран) преподавател е бил подарен за лично 
ползване лаптоп.  

„Японското кино! Куросава!“ Да, но Куросава става все пак холи-
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вудски режисьор. Би трябвало киното им да е добро поради пространст-
вената визия, която имат, но не е. Разбира се, аз не мога да гледам адек-
ватно японски филми, непреведени на английски. Изключения са някои 
режисьори, примерно Наката, с филми на ужаси, свързани с мистичната 
атмосфера на Шинто. Виж, пейзажи правят, както ги и рисуват с вдъхно-
вение. Можеш да видиш десетки лелки, които са разпънали стативи край 
пътя и рисуват някакъв никакъв пейзаж или просто клони на дървета. 
Масовото кино е така трагично и отблъскващо, както и (рок) музиката.  

Филми на касети си вземам от близката видеотека, но рядко японс-
ки. Кинодрамата е с никакъв сюжет, блудкава и много полята със сироп. 
Емоциите и страстите на героите нямат предел. Те се тръшкат от рев-
ност, плачат, гневят се, ръмжат, крещят и заплашват. В еротичните фил-
ми картината е доста мизерна. Те са напълно любителски, като оставим 
настрана проблема с антропологията на японското женско тяло.  

„Японците са майстори на веселбата.“ Това отново бе казано по 
Би Ти Ви в една от сериите за японските чудеса (2003). Това, казано от 
българи, от нас, които наистина можем да го правим на нашите всевъз-
можни събирания, е пресилено. Японците наистина обичат да седнат в 
малкото свободно време в края на седмицата на саке, колективно, от 
фирмата или приятели. Но не слушат музика, не наблягат на алкохола, 
не си разказват вицове (нямат вицове), не се забелязват флиртове на пар-
титата. Сравнете това с нашата култура на забавлението и специално на 
купона. Не могат да правят хубави купони, но пък кой ли може освен 
нас, балканците. Липсва атмосферата на музиката, на направата, нещата 
са съвсем импровизирани и плоски. Всички пазаруват, отиват в кухнята, 
готвят заедно, подреждат трапезата (много ниски масички, седи се на 
пода), сядат и ядат. След ядене, ама обилно, се хващат за чашите саке, 
нещастен алкохол, от който неопитните се напиват бързичко и не стават 
и за лаф. Но са много непринудени, контактни и емоционални на ма-
сата. Тук са по-добри от западняците. 

Имат Караоке (кара – без, оке – оркестър). Барът е разделен на зат-
ворени сепарета с масички и фотьойли, уредба за музика и екран. От де-
бел справочник си избираш музикалното парче, тръгва клип с написан на 
японски текст, но го няма гласа на певеца, ти хващаш микрофона и пееш 
вместо него. Ще разкажа по-късно посещение на караоке. В София също 
има караоке. На улица „Ропонги“ в Токио има повече барове, ресторанти 
и клубове на квадратен метър, отколкото където и да е по света. Навре-
мето в Токио имало и български ресторантски комплекс „Балкан“ на че-
тири етажа! Сега няма. Японците се забавляват, разбира се, но не им сти-
га времето. Намират пролука след работа, което е късно, а на другия ден 
рано са отново на работа. Е, заведенията се пълнят вечер, особено в пе-
тък, но не киснат като нас в хиляди кафенета и кръчми. Ресторант, отво-
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рен цяла нощ, не видях.  
„Японската сексуалност е ненадмината, японците са освободени 

сексуално.“ Нищо подобно. Масова сeксуална култура просто липсва. 
Японците са свенливи, най-свенливите на света хора! Още повече япон-
ките. Като правило не се прави секс преди женитбата. Казват, че младите 
били други и че правели безконтролен секс, но не съм забелязал никакви 
признаци за това. В кампуса има много студенти и студентки, но не 
виждам някой да гушва някоя, да я прегръща или целува. Игрички има 
от рода на пуберските – момче хваща момиче отзад и я бутва шеговито.  

В еротичните филми (не видях да има порно) личи ниска средна 
сексуална култура. Не могат да го правят като хората. Не могат и да се 
правят, че го правят. Мъжественост за тях значи ръмжене, а женственост 
– детско гукане. 

„Имат свободна еротична преса и списания.“ В магазините масо-
во се продават списания за реклама и комикси, повечето от които наис-
тина са еротични. В тях мощни престъпни мъжаги преследват сладки 
куклички по бельо, хващат ги и ги изнасилват или ги измъчват и убиват. 

„Всеки японец пее!“ Пеенето е слабо. Силно е изпълнението на ин-
струменти. Явен недостиг на глас и усет за мелодията за сметка на окото. 
Мелодиите в попа и рока са елементарни, макар че има балади с настро-
ение. Певците и певиците им не са за адмирация, а понякога пеенето им 
е жива пародия. Рокът им е по-забавен и от съветския рок по време на 
перестройката. На тема Aмерика понякога съзнават, че подражанието 
им е смешно и го избиват на съзнателно пародиране.  

Не слушат музика с изключение на посещенията в караоке. Към 
западната музика проявяват интерес, но не я познават. Интересът е по-
скоро стремеж да усвояват западната култура, да изглеждат по-западно.  

Явно имат инженерно умение. В изпълнението на сложни меха-
низми и фини машинарии са вече май ненадминати. Това се дължи 
на строгостта, с която спазват технологичните стъпки: на всяко работно 
място в цеховете има точен списък на операциите, които извършват, и ги 
извършват в строга последователност. Не говорим за измислянето. Те си 
представят нещата силно и детайлно, а после с вещо майсторство и тър-
пение ги изработват. Имат набито око, силно пространствено въображе-
ние и изящна графика.  

Сръчни са в ръцете, майстори са! Изпипват нещата докрай. Всич-
ко, което са взели от китайците, са го издигнали като качество на напра-
вата: храмове, чайна церемония, калиграфия и т. н. Всичко, което са взе-
ли от Запад и се отнася до майсторство на ръката, са го издигнали като 
качество на изпълнението. Разбира се, това не е някакъв готов дар от ка-
мите – японците развиват усърдно уменията си във времето. В индустри-
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алните стоки далеч не винаги японското качество е било на тази висота – 
преди войната изразът “японска работа“ е бил синоним на лошо изпъл-
нение. Но те са стиснали зъби, предприели са кампания в национален 
мащаб, приложили са система за контрол на качеството на всяка стъпка 
от производството, научили са се на акуратна изпълнителност и резулта-
тът е налице.  

Могат да подреждат нещата в (микро)пространството. Тук са 
ненадминати и това се проявява както в конструирането, така и в облика 
на битовото пространство. Японските изделия може да не са съвсем но-
ваторски, но са почти перфектно обмислени като механизъм и разполо-
жение. 

Но хич ги няма в абстрактното, невидимото, звука, словото, логика-
та, математиката, програмирането. Правят фантастичен хардуер, незем-
ни камери и всякакви устройства за образи, по които страшно си падат, 
но не са силни в софтуера. Имат силно въображение, но в логиката ги 
няма. Японският език не става за логика. Нямат даже катедри по логика в 
университетите.  

Телевизия. Нямам кабелна телевизия (както и Интернет вкъщи). 
Хващам дванадесет канала, сред които и някои национални. Тук езико-
вата бариера е решаваща, но повечето, което виждам и донякъде разби-
рам, не буди интерес. Реклами и новини, тъпи токшоута и рядко спорт. 
Филмите са, каквито ги описах, а американските филми са 100 процента 
екшъни и фантастика, дублирани на японски. Тук издивявам с тази теле-
визия. Хуморът по телевизията е шутовщина и пародия, в стила на един 
наш любител – Руслан Мъйнов, бесарабския българин от екипа на Слави 
Трифонов. И много манджа. Готвенето по телевизията, рекламата на 
яденето и яденетата е много наситена. Което не значи, че кухнята им е 
вкусна, нито пък богата. 

Сериозните предавания се състоят от изнасяне на лекции от знае-
щия специалист и, къде мълчаливо, къде шумно съгласие у останалите 
участници. Всеки се съгласява с всичко, а ако казва нещо друго, той го 
прави като допълнение на казаното от събеседниците. 

Комичните предавания, то-шоутата представляват импровизирана 
верига от реплики по първосигнални реакции – имитиране на останалите 
участници от водещия, пародиране и детински разговор.  

Във всички гледани от мен канали има изобилие от предавания за 
готвене. 

Неопределеност в общуването. Тъй като постоянно се съгласяват, 
не можеш да ги разбереш, особено когато така или иначе все пак не са 
съгласни. Не можеш да чуеш „не“. Каниш някого на гости. Ако ти каже, 
че ще види или ще пита, значи няма да дойде. Но пък как да си сигурен, 
че отказва? Ако се изтърси, а ти си решил, че е отказал, става сложно.  
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Японците не са съвършени и в силните си места. Чистотата навън 

е почти перфектна, вкъщи обаче не са несравними чистници. На глав-
ните улици няма и фас, но отзад си има доста боклук. Е, ние сме от-
чайващи в сравнение с тях, макар че вкъщи, общо взето, поддържаме ред 
и чистота, а грижата за обзавеждането, за дома, за двора и за оградата е 
насъщна. В Япония има неочаквано много боклук на туристически места 
в природата. На брега на езерото Бива-ко бяха нахвърляни гуми, парцали 
и какво ли не, това е позната картинка за нас. 

Тук са най-добрите техничари (не казвам творци) в света, но и тук 
си имат слабости. Никой не ми реши софтуерния проблем с операцион-
ната система и кирилицата. Имат чудесни коли, но се фукат с европейс-
ки марки: мерцедес, БМВ, ауди. В някои отношения са чуждопоклонни-
ци, но не като нас да превъзнасят другите нации само защото са други. 
Японското отношение към чуждото и особено към чужденците е въз-
държано, патриоти са. Те са обаче понякога смешни на тема Запад и осо-
бено Америка! Имат разбираемо усещане за отдалеченост от Запада при 
цялото си страхотно развитие и държат да покажат, че усвояват всичко 
от западната култура, без обаче да правят опит да се задълбочат. Така е с 
колите, така e с политически въпроси, демокрацията, така е и с езиците. 
Преклонението идва и неочаквано, даже когато те самите са по-добри. 
Умират си по езици като италиански, френски. Възхищават се на Париж, 
преди да са го видели. Това е сигнал за нас да не ставаме смешни в сти-
гащото абсурдни мащаби наше чуждопоклонничество, което сигурно 
отблъсква чужденците.  

Японците не са дълбоко религиозни. Смесват шинтоизъм и буди-
зъм. А цялата им история показва, че те възприемат чужди културни мо-
дели. Във всеки случай обикновеният японец не се притеснява да съче-
тава работата си в съвременна фирма и посещението на шинтоистки 
храм. Което подсказва, че едва ли има някаква фундаментална, очертана 
и избрана идентичност.  

Японското съгласие 
ХАЙ! (Да!) 
Хай, ха-ай, хай-хай-хай... 
Това е най-често изричаната дума в Страната на изгряващото слън-

це. Не знам дали винаги е било така, но сега е така. Хай се казва в нача-
лото (като обръщение, примерно на репортер към зрителите), хай се 
вметва често в разговора, хай се казва в края като израз на потвърждение 
и съгласие. 

Когато говори, японецът кима на събеседника си, показвайки, че го 
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разбира и потвърждавайки казаното. Други изрази на съгласие са: е-е, а-
а. Изръмжавайки а-а!, а понякога и о-o!, или пък: а со! японците се съг-
ласяват бурно, приветствайки казаното, изразявайки силно и изненадано 
задоволство: „Аа, значи такаа!“, „Колко мило, че ме открехваш!“, Колко 
съм се заблуждавал досега!“, „Колко хубава новина ми съобщаваш!“. В 
обикновен разговор освен това японците вмъкват като съгласие некол-
кократно кратко кимане с няколко ударени носови звуци (нещо като м-
м-м-м-м). За разнообразие той/тя често добавя: со дес не! со да не!, со 
я!, сиреч: „нали!“. Добавя го не специално за случай, когато търси съгла-
сие, той просто потвърждава съгласието със себе си. Често го прави съв-
сем механично.  

Хай се изрича бързо, рязко и отривисто, като армейското „Тъй вяр-
но!“. Главата рязко кимва, сякаш искаш да я отърсиш от себе си.  

Това е не просто говорна форма. То е израз на нагласа. Тези хора не 
спорят, не толерират критиката, не изразяват несъгласие. Положително-
то отношение към себе си, към другите и към нещата изглежда вкорене-
но и несъзнато, така че ако започнеш да го изтъкваш, не разбират за как-
во им говориш. Подигравката е смъртна обида и за нея се отмъщава. Все 
пак налице са безбройните факти на противопоставяне, насилие, войни и 
избиване в самурайските времена и през войните, а сега в сенчестата 
сфера, доминирана от Якуза и в нечистите сделки. Но и в този план е 
налице етика на съгласието в групата. 

Нихон-джин, японският човек, се стреми към съгласие: със себе си, 
с другите и със света. Това е елемент от социалната хармония, която 
почти изцяло съвпада с жизнената хармония изобщо (ай). И да не е, по-
казва съгласие и се стреми към съгласие. Напрегнатите ситуации между 
хората тук се решават с посредничене – избягва се конфронтация. 

Историческото обяснение на демонстративното съгласие се отнася 
към конфуцианския етос и репресивната система на самурайското гос-
подство. „Във феодалните времена всеки посетител, който започвал своя 
отговор с „не“, „не искам“, или „това е невъзможно“, се е излагал на 
риск да бъде разсечен на две“, пише Сюард. (Seward, „More about Japa-
nese“) 

Разбира се, отрицания се изказват. Без колебание японецът призна-
ва, че не знае (ширимасен, ширанай), че не разбира (уакаримасен, уа-
каранай), че нещо го няма (его-де джа най дес/кедомо – английски ня-
ма) или по-рядко „не е така“ (иие, чигаймас), но не за несъгласие, а за 
коригиране на очевидно заблуждение. Смисълът на тези отрицания в 
магазина или офиса е да се освободят най-бързо от гайджина, който им 
създава главоболие с английски и с проблеми. Но да спори, да се аргу-
ментира, да критикува и да отхвърли чуждо твърдение и особено да отх-
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върли чужда молба, с една дума, да изрази несъгласие, за него е предиз-
викателство. Да откажеш или да отговориш отрицателно е истинско из-
куство. Понякога японците вместо „не“ казват чотто мудзукаши („мал-
ко трудно“) или просто сменят темата.  

Японската телевизионна „дискусия“ се състои от поредица съгласия 
на участниците. Почти всяка реплика е посрещната с „хай“ и всички в 
студиото, които слушат говорещия (обикновено специалист), кимат, та 
чак ще си разтегнат вратовете. Нагласата е за изясняване, потвърждение 
и съгласие. Вън от студиото не съм забелязал хората да дебатират. С 
малки изключения: на партита в апартамента ми на няколко пъти японци 
изказват мнение за съвременни проблеми на Япония в отговор на мои 
въпроси.  

Журналистите са приемани от официалните институции като на 
пресконференция, но един задава въпросите от името на всички предста-
вени медии и всички записват тези официални отговори. Така излизат и 
в печата. Така че никой не може да „застигне“ или да „хване в движение“ 
политик или друг представител на институциите, за да публикува първи 
някаква новина. Личните истории на ВИП-персоните май не се обсъждат 
публично. 

В публичното пространство и специално в медията японските въп-
роси се възприемат от силно позитивна нагласа. Японските успехи се 
приемат със силно изразена радост, а при неуспехите съжалението не 
прераства в критика. Това важи за спорта, за икономиката и за политика-
та.  

За сравнение: у нас в телевизионното студио водещата атакува 
участниците, а те се отбраняват. Ако те са от различни партии, задължи-
телно се обменят атаки. Всеки държи да изрази уникално различаващо се 
и от това на неговите съмишленици мнение. На всяка цена се цели ут-
върждаване на позиция вън от съгласието. Вън от студиото – в автобуса, 
парка, зад масата, дебатът е несекващ. 

Гай(коку)джин 
Гайджин е „чужд човек, чужденец“, а гайкокуджин е „чуждестра-

нец“. Гайджин е същество от неопределен вид, от когото се респектират, 
но и „отблъскват“, на когото се възхищават, ако е известен, но и дистан-
цират. Те са объркани от това нахлуване – особено тук, в Киото, и спе-
циално тук, в тази много традиционна институция. Нямат място за 
гайджин в тяхното описание на света. Чужденецът няма място в тяхната 
социална йерархия. Отношението към него от отдавна и до неотдавна е в 
графата буракумин (нечистите). Който общува много с гайджини, е упо-
рито изолирван от обществото. И така е от векове, макар че тук промя-
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ната е към добро.  
Сам съм и културният шок ме блъска като влак. Разтърсван съм от 

удари. Оказва се, че съм сам, ама напълно сам всред японци. Тук съм сам 
не само като българин или балканец. Сам съм като източноевропеец, 
като европеец, като западняк и като бял човек. Заобиколен съм от 
хора с дръпнати очи, които ме наблюдават скрито, от непонятни йерог-
лифи, от неразбиращи английски любезни хора и пълно равнодушие от 
страна на японците, които не общуват и помежду си (съдейки по колеги-
те в института и университета). В работно време, когато Том Кърчнър, 
монаха, идва в института с монашеското си излъчване, библиотекарките 
се радват. По обед, на чай, си бъбрят. Но щатните преподаватели и изс-
ледователи не заговарят чужденеца Том, който е от 18 години в Япония 
и е дзен-монах. Значи той е оставен да общува на равнището на библио-
текарките. Само друг американец – проф. Джеф Шор, го заговаря от уч-
тивост. Не съм виждал обаче японците Окимото-сенсей или Йошикава-
сенсей да разговарят с чужденците, които и без това се броят на пръсти в 
този „International Institut“, нито пък един с друг.  

Страдам от липса на апетит и безсъние. Разликата в часовете (седем 
часа) ме задържа до два-три часа след полунощ в леглото над книгата. 
Утешавам се с българска музика и от време на време с българска храна, 
която си приготвям. Силно се стремя и се опитвам да завържа контакти.  

Детелина, жена ми, ми изпрати страшен имейл и ми вля свежи сили 
още първата седмица. Никога не съм предполагал, че няколко реда от 
жена ми могат да ме стимулират толкова силно. Тя ми помогна да си по-
вярвам, че ще се справя с най-дивата ситуация в живота ми – да живея 
наистина сам сред толкова далечни хора. 

Уча уроците си по японски. Слушам музика, много чета и пиша. В 
четенето бягам в английския като в роден. При разговор първите думи са 
на японски, дежурни поздрави, после на английски и малко японски за 
приличие. Те се мъчат с английския и го правят заради мен. Помагам им 
с някое кимване, усмивка и по някоя японска дума. Тегля по техен почин 
яки благодарни поклони.  

Когато минавам през кампуса, студентките ме гледат много любо-
питно. Слабички, ръбести, с къси крака. Излъчват неподправен интерес и 
симпатия. Но не е прието да се заговаря гай(коку)джина, като оставим 
настрана езиковата бариера.  

3.11. Университетът отбелязва академичен празник и целият двор се 
пълни. Това е културен празник като нашия 24-и май. Студентите не са 
особено изобретателни в празничното шоу. Няма концерт, парти, диско-
тека, наблягат на яденето. По алеите навсякъде са разположени скари, 
печки и котлони. Предлагат се всевъзможни японски ястия. Студентите 
и студентките канят с усмивка да опиташ от всичко. Аз се разхождам и 
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оглеждам. „Плавам“ над главите на мнозинството и се спирам там, къде-
то усмивките ме задължават да обърна внимание и да опитам. Опитвам 
ястие с фиде, месо и зеле. Вкусно е, както е прясно опечено. Питам какво 
е: яки соба. Това, което тук наричаме фиде, макарони, спагети, е ки-
тайско древно изобретение и в Япония се нарича соба и удон. Момиче-
тата са приветливи, симпатични и явно се интересуват от моето присъст-
вие. Представям се бегло.  

А вечерта ми се звъни. Влиза студентка, по моя първа преценка 
грозна, и ми предлага димяща купа с китайско ядене (някакъв вид варени 
пълнени тестени хапки, които са ни познати от руската кухня като пел-
мени). С мъка преглъщам и тя забелязва това. Каня я най-учтиво да 
седне и повеждаме разговор. Аз започвам на японски и по обичаен мани-
ер продължавам на английски, с което разоръжавам дамата. Тя се обърк-
ва и смущението ѝ расте. Написва ми името си: Ю-мин от Китай. Показ-
вам ѝ снимки от България. Пием чай. Питам я дали живее в кампуса – не, 
живеела на квартира на една спирка с влакчето. Била на гости в съседния 
вход.  

Моят свят е крехък. Той се крепи на здравето, навиците за работа и 
малкото общуване. Прозорец към света е електронната ми поща, с която 
се свързвам с България и с приятелите си от цял свят. Но японският 
Windows не ме пуска до страници с български текст – не показва кири-
лица. У дома нямам Интернет. Поради липсата на подходящ „софтуер“ 
(общуване) се връщам към „хардуера“ (тялото, жилището, уюта). Правя 
гимнастика. Издирвам по малкото адреси българи в Япония. Тук някъде 
е моят стар приятел от ученическите ми години – математик. Имам елек-
тронния му адрес, имам и покана от него да го посетя вкъщи близо до 
Токио. Там е и моята първа учителка по японски. По-късно тук ще се 
появи и колежка – преподавателка по български в Пекин. Приятелят ми 
не отговори на няколко мои имейла, сверих адреса му с дадения в Со-
фия, но отново не отговори. Японистката, която учи тук в Тодай (То-
кийския университет), отговори и даже ми даде номера на мобилния си 
телефон. Но побърза да обясни, че е адски много заета с учене. Тя първо 
ме покани по принцип в Токио, а после, когато смятах да отида, ми 
обясни, че няма време да ми показва града, щяла да ми потърси стая. 
Благодаря, сам ще се справя... 

Пътуване в чужда земя. Чужденецът се явява в чуждата земя и за-
почва едно блуждаене. Той губи част по част остатъците от своето: 
близките си хора, думите на своя език, родния компютърен текст, радио-
то и телевизията, привичното облекло, привичната храна, привичния 
бит, привичното общуване, привичната работа. Така той блуждае в ни-
чия земя, която не може да усети като своя, нито пък може да усвои като 
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чужда.  
Това блуждаене прилича на финала на книгата „Пътуване към Икс-

тлан“ на Кастанеда. Дон Хенаро разказва за свое пътуване след магичес-
ката си промяна. По пътя за Икстлан той среща нереални човешки съ-
щества и води нереални разговори. Така аз срещам живи хора, но те са 
полуреални за мен, защото живеят недокоснат от мен живот. Със сигур-
ност и аз изглеждам за тях полуреален: не на място, не навреме, с неясна 
цел. По улиците на Киото цели дни не можеш да срещнеш бял човек. 
Никой не може да произнесе името ми, никой не може да го напише, ни-
кой засега не ме кани на гости. 

Йероглифи на компютъра 
Йероглифите – китайските знаци – в Япония се наричат канджи. 

Изскочили от тъмнината на дълбоката древност, те плъзват по екрана на 
компютъра като допотопни насекоми в стъкленица.  

Когато на Запад кажат „йероглиф“, си мислят за „загадка“ на древна 
или чужда цивилизация, за нещо скрито, закодирано и секретно. За ки-
тайците, които са измислили този вид писменост, е било точно обратно-
то – йероглифът е показвал предмета и идеята, вместо да ги означава.  

Когато в Интернет отварям български сайтове, текстът от кирилица 
излиза на японски „маймунки“ – йероглифи. Всяка кирилска буква се е 
превърнала в древно китайско-японско насекомо. Истинско нашествие. 
Те изяждат моите букви и ми закриват пътя към българските новини. 
Сякаш японците ме държат в плен чрез своите канджи. Засега е невъз-
можно да се кирилизира японският Windows – българската кирилизация 
го разбива. По-късно се появява „специалист“ – западняк, но вече имам 
оферта за покупка на лаптоп с Windows на английски.  

Боря се за къс българска територия в компютъра си в стаята, но по-
бедите са ми повече от скромни. Кирилизацията в японския Windows 
чрез Flex Type го съсипва, той се побърква и сякаш е заразен с непознат 
вирус. На екрана е пълно с тиренца под иконите и се мъдрят няколко 
български букви в нелеп ред и на нелепо място. Йероглифите на българ-
ските уебстраници и българските букви на японския Windows са илюст-
рация, израз на дистанцията между нашите култури и очевидната нето-
лерантност на японския софтуер (английският Windows без проблеми се 
кирилизира).  

В работата се появява някакво подозрение към българина. Първо, 
забелязвам, че моят компютър е от най-старите, не че другите са много 
съвременни. Второ, Усами-сан наблюдава как използвам мои дискети, 
донесени от България. Тук компютрите са в мрежа. Тя носи всичките ми 
дискети на проверка и това създава малък прецедент на недоверие. Този 
факт, прибавен към перипетиите на несъвместимостта между софтуера, 
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донесен от мен, и тези компютри придобива характерен смисъл. Сякаш 
„българският вирус“ се бори с японския йероглиф. Получават се малки 
анихилации, характерни за дистантни форми и енергии.  

Тук две изолации се сумират: специфично българската самоизола-
ция, небрежност към българското и изоставеност, и специфичната япон-
ска островна затвореност. Те са решили да се затворят и с техниката – 
вероятно за да се пазят от внос. Японската техника за износ си е със за-
падни стандарти, но за вътрешния пазар си е изцяло със собствени стан-
дарти. 

Напрежението е 110 волта, а нашето е 220. 
Контактите и щепселите са тройни, плоски и невъзможни за българ-

ски уреди. 
Японският Windows не може да се смени с английски, нито може да 

се кирилизира.  
Японските мобилни телефони не са използваеми в България и Ев-

ропа, системата е различна от GSM.  
Японската видеосистема NTSC е несъвместима с европейската и 

българската PAL.  
Японските коли са с дясно разположено кормило, а западните с изк-

лючение на английските са с ляво.  
Закупената в Япония техника не може да се поддържа в Европа. 

Няма сервизи, резервни части и консумативи. Всички тези текстове, кои-
то имам да чета, исках да ги сканирам с някакъв малък японски прено-
сим скенер и да си ги вкарам в компютъра, а не да ги копирам на машина 
и да ги пращам по пощата. Когато занесох моя стар лаптоп за последна 
профилактика преди заминаването си, българският инженер ми каза, че в 
Япония този лаптоп просто ще го хвърля в коша и ще си купя десет пъти 
по-хубав. Случи се друго. Моят лаптоп, който взех от София, изчезна по 
траекторията на полета София – Москва – Токио. Тук си купих друг лап-
топ. За целта първо обиколих магазините в Киото – няма. Запътих се за 
Осака по съвет на Мишел Мор. Насочих се към Нихонбаши – квартал в 
центъра на мегаполиса с множество магазини за електроника. Има воде-
щи вериги и сред тях са Ninomia и Sofmap – магазини с най-пълен асор-
тимент компютри. Разходката в такъв магазин за пръв път е зашеметя-
ваща. Рекламните светлини, музиката, изобилието на красиви модели 
създава футуристично впечатление и сякаш си в друг свят.  

Но никъде не намерих компютри с английски Windows. Затова ку-
пих лаптоп IBM – Fujitsu, с нужните качества с намерението да инстали-
рам моя лицензиран Windows с кирилизацията на Datecs. Setup не дава 
никаква възможност за инсталиране на какъвто и да е алтернативен Win-
dows. При няколкото опита да го излъжа и да му инсталирам Windows, 
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Ofice и Flextype се сменят системни фонтове и целият японски Windows 
се намазва. Системата се възстановява от Recovery Disk, който първо 
форматира диска и така написаните неща и инсталираните програми из-
чезват.  

Запътвам се към представителството на IBM в Киото – солидна де-
сететажна сграда. Нахълтвам на първия етаж в широко помещение с 
много оператори и си казвам проблема. Обръщат ми нужното внимание, 
уж ме разбират, но услугата им се свежда до ново инсталиране от Recov-
ery Disk на вездесъщия японски Windows и задължителните от моя стра-
на поклони и благодарности.  

Предприемам нова атака и лъжа лаптопа с нови български номера. 
Намирам заобиколен начин да работя на кирилица чрез Insert Symbol. 
Създавам shortcut key на всяка от кирилските букви и ги изписвам с Alt и 
съответната кирилска буква. Но има проблем с паузата. Опитвам да сла-
гам шпация на латиница, което значи да вдигам пръста от клавиша Аlt за 
всяка пауза. Много неудобно. В крайна сметка не се получава. Минавам 
на ръчно писане в страната на компютрите.  

Планини – първо впечатление 
Слабо е да се каже, че обичам планините – това е повече от страст. 

Но истинските – с очертани върхове, със скали, с гори и поляни, с езера. 
Японските планини са много. Но онези по линията Токайдо от Токио до 
Киото не ме очароваха, с изключение на Монт Фуджи, който остава в 
плановете ми за изкачване.  

В Киото има много хълмове. От върха им може да се види градът. 
Но на повечето просто не можеш да се изкачиш. Има прегради в края на 
стръмните улички, водещи нагоре. Най-често дворове и къщи затварят 
края на пътя. Не можеш като в Пловдив да следваш алеи и стълби в парк 
и да стигнеш не само до върха, а и да разгледаш целия хълм. Само ня-
колко от хълмовете имат пътеки догоре, те са строго определени и в 
хълмовете не може да се влезе по друг път. Въпросните пътища са обо-
рудвани със стълби и всевъзможни осигурителни построения, което ги 
прави отблъскващи за онзи, който търси уединение сред природата.  

Пътеките не са обикновени. Преди всичко те са без алтернатива, 
няма я оная безредна мрежа от пътеки като на Витоша. По тяхната дъл-
жина на по-стръмните места има дървени или каменни стълби. На вър-
ховете обикновено има постройки, понякога джинджа. 

Тези планини са твърде ниски за планинарски приключения. Япо-
ния има Алпи, но те са малко далеч и сезонът не е за тях. Наблизо, на 
около трийсет километра, е голямото езеро Biwa-co.  

24.11. Правя изкачване в планината край най-голямото в Япония 
eзеро – Бива – около половин час с влакче до станцията Китакомацу. 
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Получава се много приятно ходене в прекрасно време и красиви есенни 
цветове. Горите са нискостеблени, бамбукови или подобни, без познати-
те ми бук, дъб, бор. Много храсталак. Пътеката сe врязва и вие в тази 
гъста ниска гора и не се вижда много настрани. Теренът e разнообразен, 
немного насечен. Връхче след връхче до мощни върхове. Дори на самите 
върхове e изцяло обрасло. Планината e с ниска надморска височина – 
към 1000–1100 м, но относително висока – езерото е на около морското 
равнище.  

Тези планини, доколкото виждам, са доста специфични, различни от 
нашите и от другите европейски планини. Те са изцяло гористи, обрасли 
и без голи места, не видях нито една полянка. Хората просто са пробили 
пътеката през гъстия храсталак. Тя e тясна, разминаването става с изчак-
ване, кон-ничи-ва („добър ден“) и усмивки. Японците са щедри на ус-
мивки и това е съвсем непринудено. С готовност се отзовават на въпроси 
за пътя, макар че някои просто не го знаят и могат да те объркат, както 
се „опитаха“ днес. Маркировка има във вид на малки ленти, вързани за 
дръвчета, малки дървени табели на самите върхове с йероглифи и на ня-
кои места табели-стрелки. 

Бива-ко край Китакомацу, малко градче, е чисто, изглежда огромно 
– не се виждат отсрещни брегове. На брега – позната картинка – разх-
върляни боклуци. Няма красиви пейзажи около езерото, но по-нагоре в 
ниската вилна зона самата впечатляват красиво поддържани ливади око-
ло вили. Край пътя любители-художници са разпънали стативи и палит-
ри. Рисуват: отсрещно дърво, горист пейзаж – детайли и настроение, 
багри на есента. Единствената скала край красив водопад не е обект на 
внимание.  

Японци-туристи са си вързали звънчета да не се загубят и подрънк-
ват в такт с крачките. Къде ли пък можеш да се загубиш, когато пътеката 
сред гъсталака не може да се напусне? Срещам май алпинисти с възрас-
тен водач, единият – обут с френските алпийски обувки Galibier – като 
моите стари зимни обувки в топлина към 20 градуса, като аз съм по ма-
ратонки и те ми запарват краката. А и къде ли катерят тук, като на десет-
ки километри не се вижда скала. 

На спирката на влака за обратно виждам красива и стройна девойка, 
която идва за влакчето, слизайки от някакъв джип. Заговорвам я за биле-
та, а после, чакайки влака за Киото, се запознаваме. Кьоко, според ви-
зитката Кьоко Тачири, работи в агенция към общината Киото за култур-
ните паметници и пътува по работа.  

Кьоко се оказва не само стройна и симпатична японка. Тя е и много 
общителна и с желание слуша за България, за моята работа тук. Опитвам 
се да говоря японски, а тя – английски, и тези опити създават допълни-
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телна емоция. Тя няма E-mail адрес и казва да ѝ се обадя на мобилния 
телефон, за да се видим. Обещава да ми покаже интересни места в Киото 
в почивен ден.  

– Харесва ли ви Япония? 
– Your country is beautiful, my country is fantastic! (Вашата страна е 

красива, а моята страна е фантастична!) 
Изключение от този разочароващ релеф според снимките, които ви-

дях, са Северните японски Алпи в областта над пояса на горите. Там има 
скалисти върхове, сини езера, високопланински ливади и каменни стени. 
Каквито обаче има в изобилие в далеч по-малките по площ Рила и Пи-
рин, при това толкова различни една от друга. А Родопите, Стара плани-
на, Витоша? Всяка от тях е различна и уникална. А многобройните пя-
съчни плажове по Черноморието? Тук те са изключение. В Киото през 
есента кленовите листа са червени като никъде другаде по света. Но 
есенна многоцветна Витоша или Смолянските езера есен са даже по-
богати.  

Разликата, която светът знае, не е в красотата, а в образа, който 
японците са наложили, а ние не сме успели все още.  

Чайна церемония – въвеждане 
25.11. Посещението на чайна церемония има полутуристически ха-

рактер с такса ¥500. Събираме се две групи от два университета – 
Hanazono и Ryukoku. Храмът Дайтокуджи е основан през 1326 г. от 
Шишо Миочо, Риндзай Дзен. Тук се свързват Дзен и чайната церемо-
ния.  

Дайтокуджи в края на града е внушителен. Забележителна е архи-
тектурата с дърво – една огромна арка за императора, много отделни и 
свързани тела. В будисткия храм липсва височината и вертикалността – 
няма Бог, има Буда-природа и личен опит на търсенето ѝ. Три портала 
водят към главната зала: сан-мон. Едното значение на сан е „три“, а дру-
гото е почтително – „господин, госпожа“. Трите порти са трите вида ме-
дитация, които водят към проумяване (ментално постигане, а не обясне-
ние) на Буда-природата.  

Из храма се срещаме с групата от Рюкоку юнивърсити. Веднага ми 
прави впечатление стройна руса дама с интелигентен вид и сдържано 
поведение. При първия удобен случай я заговорвам и се запознаваме. 
Света, от Рюкоку юнивърсити, специализантка от Русия! Разговаряме на 
руски пред смаяните погледи на японците.  

Влизаме в чайния павилион: малка спретната къщурка във вътреш-
ността на храмовия парк. Чака се в отделна стаичка. Раздават се кратки 
инструкции на английски и японски – поза, действия, държане на хашите 
(пръчиците за ядене), купата за чай, поклони. Гостите сядат покрай сте-

 



 45 
 

ните на колене или със скръстени крака. И двете пози са доста мъчител-
ни след третата минута. Поставяме пред себе си малките салфетки, дър-
вени поставки и хашите за сладкиша, който се поднася преди чая.  

Идва нашият ред и ни канят в светая светих на ча-но ю (чайната це-
ремония). Отново сядаме на колене покрай стената. Една врата в средата 
срещу входа се отваря с плъзгане. Показват се две момичета в красиви 
кимона, седящи на колене. След поклон влизат, поздравяват ни и започва 
същинската церемония. Едната се приближава до ъгъла, където гърне с 
гореща вода виси в изрязано в пода квадратно огнище над разпалена жа-
рава. Гърнето виси на връв, окачена на специална кука на тавана. До ог-
нището стои малка кутия и други принадлежности. Чаят за церемония е 
специален – зелен прах, получен от стриване на листа от чаено дърво. 
Забърква се и се поднася в купа с церемониален поклон и благодарност с 
думата итадакимас, „приемам угощението с благодарност“. Използват 
се с отмерени жестове дървени инструменти за водата и чайния прах.  

Едната млада дама е с много фино лице със заострени японски чер-
ти – извити вежди, черни очи, изпъкнали скули, безкрайно мила усмивка 
и екзотичен чар. Тя произнася с полушепот приветствия и всички прис-
тъпват към церемонията.  

Първо се поднася малък сладкиш на дъсчена поставчица. Реже се на 
две с хаши. След сладкиша се прави и сервира чаят. Майсторката (в слу-
чая студентката) поема с малка дървена лъжичка зелен чай на прах от 
кутийката и го сипва в купата. После с бамбуков черпак и отмерени 
движения взема малко вряла вода от гърнето над жарта. Разбърква енер-
гично чая с подобна на четка за бръснене бъркалка и се получава пенли-
ва зелена течност, нещо като кремсупа. Чаят е готов и се поднася на гос-
тите с взаимни поклони дòземи. Поставяш ръцете си напред и свеждаш 
тяло до докосване на татамито. Поемаш кръглата купа с гъст зелен чай 
без захар със специфично горчив вкус. Завърташ я два пъти по часовни-
ка. Поднасяш я към устата и пиеш до дъно, без да я оставяш на пода. 
Шумното изсърбване на последната глътка е признак на добър тон. Пос-
ле я завърташ обратно два пъти и я оставяш пред себе си. Покланяш се 
дълбоко с ръце, опрени на татамито.  

Тогава вратата в стената се отваря отново и се появява на колене по-
възрастна дама. Изящна, в семпло кимоно и изключително достолепна. 
Двете момичета в красиви кимона явно са студентки, а възрастната е 
тяхна инструкторка Тя се обръща с усмивка и приветства гостите. Отго-
варя на въпроси.  

Малко разбирам от този пръв път. Чайната церемония въвежда в 
безмълвна атмосфера на вслушване в тишината на дистанцирания от 
света ум. И тя, както цялата стара японска култура, е внесена от Китай. 
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През вековете се пази атмосферата, обстановката, аранжимента, инстру-
ментите и стъпките на самата церемония. Правилата са твърди и всяко 
действие се акцентира в тишината, отмерено, точно и плавно. Те са фор-
мулирани през ХVІ век от Сенно Риккю, първомайстор и кодификатор 
на японската ча-но ю, донесена от Китай. Типичен дзенски парадокс – 
множеството правила целят и постигат линия на не-правене, в която от-
делните фази се преливат в цялата си отчетливост. 

След церемонията се разделяме със Света с пожелания да си пишем 
по електронната поща и да се видим. Запознавам се с водача на групата 
от Рюкоку, който се мъчеше да играе ролята на екскурзовод: Фумихито 
Андо, лектор по будизъм.  

Купон в храма на Амида 
Партито – първо за мен в Киото – е организирано от Фумихито и 

приятеля му, познатия ми вече докторант по будизъм Зен ю. Поканени 
сме в квартирата на Фумихито в храма „Бетсуен“ на Джо-до-шин (сек-
тата Истинска чиста земя). Изкачваме се с колата на приятеля Зен Ю – 
„Алфа Ромео“, всред зеленина до малък спретнат храм в северната част 
на Киото. По пътя ни задържа малко произшествие: на малко кръстови-
ще на тесните улички алфата обърса някакъв джип, чакахме полиция, 
после се писаха обяснения. В храма Фумихито е „парт-тайм прийст“, т.е. 
живее там срещу извършване на церемонии.  

Джо-до шин е най-голямата будистка секта в Япония, народен бу-
дизъм на пътя към „чистата земя“ на блаженство. От малкото, което знам 
за шин-будизма, това е религия без опит на просветление и е близка до 
християнското разбиране за божията благодат – както живота, така и 
спасението (в случая освобождението) идва по волята на Бога (в случая 
Буда Амитабха или на японски Амида). Вместо молитва се повтаря не-
говото име и така се измолва прераждане в Чистата земя – нещо като 
християнския рай.  

Шин-храмовете са пълни със златна украса и статуи на Амида и на 
основателя на сектата в Япония – Шинран. Фумихито ми показва пищ-
ната олтарна зала с позлатена статуя на Амида, чието име се изрича 
многократно, нещо като мантра (на японски нембуцу): наму-амида-
буцу („името на Амида-Буда“) в поза седеж на колене (сейдза), с при-
лепнали длани пред лицето, в малки параклисчета. Това се повтаря ня-
колко пъти, но в специални случаи или от силно религиозни хора хиля-
дократно, с часове. Ако искрено и от цялото си сърце кажеш името на 
Буда, това стига до Спасителя и той, съгласно своя обет да освободи 
всички същества от страдание в самсара, те поема в Чистата земя, отвъд 
кръговрата на преражданията.  

– А медитира ли се в Шин-будизма? – питам новия си приятел. 
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– Добър въпрос. За разлика от Дзен ние не вярваме в способността 

на човека със собствени усилия да постигне Буда-природата. Само ис-
тински Буда може да изтръгне безпомощния човек от мощния процес на 
самсара. 

– Но как може да се вярва в някаква чиста земя на Запад? (Дзен-
будистките учители във вековете са осмивали Чистата земя на Запад ка-
то фикция и са казвали, че колкото жабата със своето крякане може да 
стане Буда, толкова и повтарящият наму-амида-буцу.) 

– Нембуцу е мощно духовно състояние и може да се сравни с меди-
тацията. За разлика от нея то е признание за смирение и пълна отдаде-
ност на човека в ръцете на Амида.  

– А има ли специални предписания и забрани в шин-будизма? 
– Не. Човек поначало е нищо и каквото и да прави, е недостойно за 

Буда. Така че на нас ни е позволено всичко като на обикновения човек.  
– Сега разбирам защо шин-будизмът е масов в Япония.  
Сега разбирам и защо тук, в храма, не е проблем да се направи пи-

янско парти. Купонът е импровизиран, с колективно пазаруване и зап-
лащане (Зен-ю пазарува, а ние му доплащаме), готвене и слагане на ма-
сата. Яденето и същевременно „мезе“ е някаква чорба, богата на зелен-
чуци, фидета и малко месо (суки-яки). Всички приготвят яденето в кух-
нята, но аз поради незнание си седя в хола пред ниската масичка и разг-
леждам албум на Фуми.  

– Искаш ли да приготвиш нещо от вашата национална кухня? 
– О, в момента не съм готов да направя това.  
После седим около ниската маса на колене на възглавнички (забу-

тон) и всички си сипват от огромната тенджера. Представят ме: 
– Буругария-но тецугаку-но сенсее дес, Серги сан. (Български пре-

подавател по философия, г-н Сергей). 
Сакето идва след това.  
– Саке, бира или уиски? 
– Саке, разбира се, благодаря! 
Опразвам чаша след чаша от слабия алкохол в очакване да ме хване 

и се боя, че правя лошо впечатление. Домакинът се кокори, а седящата 
до мен Мика ми пълни чашата. Тя и останалите ме разпитват за моето 
пребиваване и за България. 

– Какво ядете в България? Йогурт? 
– Какво пиете? 
С удоволствие описвам какво е ракия. Пием и вина. Правим едни от 

най-хубавите вина в света.  
– Ядете ли котки и кучета? (Били много вкусни.) 
– Свърши ли комунизмът? 
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Отговарям: 
– Комунизмът в Източна Европа свърши преди единадесет години.  
– А сега какво е? 
– Многопартийна либерална демокрация. 
– А какво е „либерална“? 
Учудвам се, защото знам, че в Япония управляващата партия се каз-

ва „Либерално-демократична“.  
– Либерализмът е философия на индивидуалната свобода, на толе-

рантността и многогласието.  
Фуми, преподавател в университет: 
– А какво е толерантност? 
– Толерантност е позитивно отношение към различното.  
Още се учудвам как тук, в това жилище в храм, се пуши и се пие. 

Май шефа (главният свещеник) го няма.  
– А имате ли мобилни телефони? 
– Да, разбира се, но не такива елегантни като вашите. 
– Харесва ли ти Япония? 
– Да, много. 
– А харесват ли ти японските момичета? – пита дяволито, със зачер-

вено от сакето лице Мика. Хваща ме натясно, защото досега съм видял 
само едно, което да ми харесва, и то не е сред присъстващите за съжале-
ние.  

– Още не ги познавам добре. 
– А харесвам ли ти аз? – кикоти се тя. Май не е усетила, че е пияна. 
– Ти си върхът! (Мика е всичко друго, но не и върхът – ъгловата, с 

широко скулесто лице, но много приветлива.)  
Опитах се да си изясня нещо повече за будизма в Япония, за Шин и 

се ползвам от прочетеното покрай Дзен, но английският на Фуми е лош, 
особено след две чаши саке. Виждам как домакинът се предава посте-
пенно, опитвайки се да ме следва със сакето. 

– You are drinking like fish! (Пиеш като риба!) 
На партито музиката изцяло отсъства и никой не разговаря за музи-

ка. Към единадесет си тръгвам с останалите, като отправям покана за 
парти при мен.  

 „Какво е Япония“ е погрешно поставен въпрос 
На пръв поглед Япония е рай, на втори – ад, а на трети се очертава 

като свят. 
Преди да дойда тук, бях чел за Япония – спонтанно и съвсем съзна-

телно. Нещичко за историята, няколко пътеписа от типа на Марко Се-
мов, като цяло възторжени, една много интересна и също възторжена 
руска книга: „Сакура и дуб“ на Всеволод Овчинников (1987), с красив 
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стил и парадоксални констатации. Впрочем това е преобладаващо в кни-
гите за Япония. Този респектабилен японовед и дългогодишен руски 
публицист от Япония още в началото на книгата си се фокусира върху 
„Японската същност“: „Те охотно и леко заимстват материална култура, 
но в областта на духовната култура им е присъща вече не подражател-
ност, а консерватизъм, не възприемчивост, а затвореност.  

Такава „японска Япония“, почти неподложена на промени, присъст-
ва навсякъде и във всичко.“ („Сакура и дуб“, с. 13). Относно „духовната 
култура“ авторът очевидно греши: японската култура е получена от хи-
лядолетното следване на Китай: всички секти на будизма, азбуката, из-
куствата, администрацията, занаятите и в най-силна степен конфуцианс-
ката етика. Тук обаче ме интересува впечатлението за „затворената 
японска Япония“. Впечатлението е автентично и аз съм го имал, но това 
е естествено впечатление за чуждото и непознатото. Днес, ако има такава 
Япония и при това неизменна, аз трябваше да я видя. Е, не я видях, а ка-
то съдя по писанията на другите и разликите с моите впечатления, изли-
за, че няма „Японска същност“. Има едно динамично и многообразно 
цяло, в което се виждат наслоения и връзки, които е невъзможно да обо-
собиш като една затворена мрежа.  

Възхищението доминира навсякъде, като авторът „прозира надъл-
боко“ и „вижда парадоксите“ на тази екзотична и пленителна страна. Аз 
леко подозирах, че въпросните парадокси са плод на авторовите опити за 
описание, но си мълчах, защото не бях се срещнал с японския живот. Бях 
обаче убеден, че не мога да напиша нещо подобно, да не говорим за не-
що по-добро.  

Българският, руският и във висока степен европейският образ на 
Япония е излъскан и розов. Многобройните филми и предавания са хва-
лебствени и показват приказки. За чудене е как българите при целия си 
негативизъм (към своето) идеализират Япония до абсурдни мащаби. Об-
разът на Япония наистина дава повод за това. Той прилича на сътворен 
от човешка ръка парк със зелени морави, езерца със скалички и подкаст-
рени дръвчета. Мощната позитивна вълна тръгва от перфектно изпълне-
ните касетофони, телевизори, видеомагнетофони, видеокамери Сони, 
Панасоник, Тошиба, Хитачи; телефоните, факсовете, принтерите и копи-
рите Канон, Сони, Мита, Панасоник; колите и джиповете Тойота, Мазда, 
Хонда, Мицубиши и Нисан. Тя преминава през легендите за японската 
организация, дисциплина и труд в огромните фирми-семейства. И е 
увенчана в малките туристически филми за Токио, българското кисело 
мляко, японските храмове и природни красоти.  

Така се стига до представи като например, че всички японци гово-
рят английски като рòден, или че всички японци са дисциплинирани, 
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трудолюбиви и светнати за всичко. Тези хора от особена свръхчовешка 
природа в представите на нашите журналисти учат чужди езици скорос-
трелно, работят на компютри от бебета, имат най-богатия сексуален жи-
вот и са най-цивилизованите на света.  

Нещата стоят съвсем иначе! Нищо от тези представи не е вярно без 
уговорки, повечето е просто привидно, а понякога е обратно на истината. 
Има частични истини в този образ, но в друг смисъл. Затова прочетеното 
в този дух не сработи и не ми помогна, когато се сблъсках с Япония. Ни-
то едно от възхвалителните обяснения не се потвърди, макар че ми беше 
трудно да ги оспорвам. Все пак моят опит е толкова малък и незначите-
лен.  

Реална Япония не е като пòказната. Техниката не доминира в ман-
талитета на обикновените японци, както и изобретателността – доминира 
ритуалното поведение. Качествата, определяни от нас като учтивост, 
гостоприемство и отзивчивост, имат съвсем различен смисъл – те са 
елементи от кръга на он (гири) и не са насочени към никого лично, а 
към запазване на самото японско общество. Японците не държат много 
на личността и на свободата. При това се хвърля в очи колко силно спло-
тени са групите и нацията, за разлика от нас. 

Изглежда, Япония се променя. Някои неща, написани преди двайсе-
тина години, просто вече не важат. Други неща, писани от един поглед, 
да кажем, на дипломата или на търговския представител, имат специ-
фичната окраска на чисто делови и културни, с една дума, официални 
отношения. Тук се промъква свободно виждане на страната, но предим-
но на туристическа Япония. Не може да става и дума за опит на живеене 
само с японци и без никакви официални привилегии. Книги, писани от 
специални „туристи“, които са заявили, че ще пишат книга за Япония и 
са развеждани целенасочено из японските атракции, също са сто процен-
та изолирани от всекидневието на Япония. А в края на краищата никоя 
страна, изглежда, няма една-единствена същност и несъмнено няма 
един-единствен образ. Затова въпросът „Какво е Япония?“, зададен нап-
раво, е неправилен въпрос. С голяма сила това се отнася и за по-простия 
за нас въпрос: „Какво е България?“ 
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2. НАВЛИЗАНЕ 
Будистки храмове в Киото 

В Киото има повече от триста храма на двете религии: будизъм и 
шинто, съответно ...-джи и джинджа. Друг такъв град в света няма. 
Храмовете са хубави, някои красиви, а няколко от тях – великолепни. 
Архитектурата им е китайска по произход, но японците са я изпълнили 
перфектно. Киото не е бомбардиран от американците тъкмо заради тези 
храмове. Така са се запазили и кварталчета с къщички.  

Но този прелестен стар Киото е притиснат безмилостно от бетона 
на японската урбанизация, която е сковала по-голямата част от оскъдна-
та японска земя. Не че някой е принудил японците да го направят – те са 
свикнали да им е тясно. В съвременната архитектура на Киото почти 
нищо не ми спира окото – толкова набързо и еднообразно е строено след 
войната.  

Начело на храмовата архитектура в Киото са несравнимите Кинка-
куджи („Златният храм“, който не е храм, а е павилион, единична сграда 
над повърхността на езеро), Гинкакуджи, или „Сребърният храм“ (кой-
то не е сребърен), Рьоанджи с прочутата „року гардън“, или каменна 
градина, и Нандзенджи (един от най-големите дзен-манастири). Шин-
будизмът се гордее със съкровището на двата огромни храма Нишихон-
ганджи и Хигашихонганджи (Западен и Източен Хонганджи). От шин-
тоистките храмове най-забележителна е Хейан-джинджа. Така че сво-
бодните и хубави дни тук се използват и за разглеждане на храмове.  

В Уджи със Светла, руската студентка от чайната церемония, и при-
ятелката ѝ Мария се разхождаме из шин-будисткия храм Бьодоин. Ар-
хитектурата на тези храмове е същата като на дзен-храмовете, различна е 
вътрешната уредба. Отличителна за шин-храмовете е птицата феникс, 
която стои на самия връх на храма и символизира прераждането в Чиста-
та земя на Амида-Буда. Разхождаме се из свежия Уджи, градче-квартал в 
южния край на Киото, през който тече чиста река, а долината потъва в 
есенните цветове на гората. 

Пролетта отново посещавам Бьодоин в Уджи с Хай-сан и Кенсаку-
сан. После отиваме до Кошоджи, храма, където е свършил земния си път 
Доген Дзенджи, донесъл от Китай Сото-дзен. В слънчевия ден давам 
раницата си на Кенсаку и тръгвам сам. Разглеждам Тофукуджи – мрачен 
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и огромен Риндзай-дзен манастир, известен със суровата дисциплина, 
описана в книгата Унсуй, а после правя седемдесетминутен крос до Ха-
нацоно по брега на Камогава.  

Дзен-храмът Обаку. В Уджи се намира китайският дзен-храм на 
Обаку (японско произношение на името на легендарния Хуан Бо, ки-
тайски дзен-учител, наставник на самия Риндзай (Линдзи). Храмът е 
много обширен, с много павилиони и алеи, с внушително големи зали. 
Централната зала за лекции и проповеди е увенчана с олтар с голяма ста-
туя на Буда. В храма ми обясняват снимките на индийските статуи на 
най-близките ученици на Буда.  

Мьошинджи е „нашият храм“, в който живеят много преподавате-
ли и студенти от Ханацоно юнивърсити. Рьоанджи е дзен-храмът с най-
големия и красив парк, както и с прочутата каменна градина. Кинкаку-
джи, златният „храм“, е прекрасна позлатена сграда, висяща ниско над 
езерото с огледалния ѝ златен образ. Гинкакуджи – „сребърният“ храм – 
е може би най-посещавания от туристи. От него тръгва пътят за минип-
ланината Даймонджи, а от Даймонджи се слиза от другата страна право 
в Нандзенджи, обител на много просветлени учители. 

Частната собственост върху храмовете. По време на Токугава 
(Едо) ерата са се строели много храмове. Те са принадлежали на замож-
ните самураи и преди всичко на владетелите на кланове (даймьо). Те от 
своя страна са ги предавали за ползване и грижа на свещениците, които 
са се заселвали в тях със семействата си. Постепенно храмовете почнали 
да се самоиздържат, станали на практика частни владения на свещеници-
те и източници на печалба. Така те започнали да се унаследяват от поко-
ление на поколение със своите дейности. Правата на владеещите ги се-
мейства са ограничени само от статута на храмовете като държавни сък-
ровища. Днес те са натрупали цели състояния от туризъм и семействата, 
които ги владеят, са много богати.  

Тенрюджи. 16.12. Днес с Хай-сан разглеждаме храма Тенрю-джи – 
Риндзай-дзен храм, в който живее Том-сан и в който е живял Мусо Со-
секи, чиято огромна снимка на бюст измолих от Наомисан. Тръгваме с 
велосипеди. Времето е слънчево и приятно като в България в началото 
на октомври. Тенрюджи е прекрасно място с вълшебна вътрешна гради-
на – пътечки, хълмчета, езерца с големи цветни риби и бамбукова горич-
ка. После Хай-сан ми показва още веднъж и своя храм – Шорин-джи 
(японско произношение на Шао-лин – първото средище на Чан в Китай. 
Там са изложени повече от хиляда статуи и статуетки на Дарума 
(Бодхидхарма), основателят на чан-будизма в Китай.  

Как се живее в дзен-манастир 
Ето как минава денят в класически дзен-манастир.  
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В 3,30 (три и тридесет!) всяка сутрин през лятото (4,30 през зимата) 

монасите се събуждат с биенето на малка камбана. Те стават бързо и из-
лизат от задния вход на залата за миене. Всеки монах може да използва 
не повече от три бамбукови чаши вода за себе си. Той държи чашата в 
една ръка и мие лицето си с другата, като котка. 

Следва шока (сутрешна служба). В главната зала са издигнати об-
разите на Буда и патриарсите; те са почитани, защото представят прос-
ветлен човек, а не защото са идоли. Докато монасите пеят сутри триде-
сет минути, един възрастен монах ходи наоколо и ги окуражава, защото 
в този ранен час окуражаването не е излишно.  

Монасите отиват в залата за медитация (дзендо). След песнопеенето 
се поднася чай от сливови ядки с малко захар като церемония при започ-
ване на всеки ден. Това питие, наречено байто, поддържа монасите в 
добро физическо състояние.  

В манастира по-старите монаси са готвачи; те стават по-рано от ос-
таналите, за да направят закуска. В спартанския режим на монасите зър-
но ориз има същата ценност като Сумеру, най-святата планина в будис-
ткия светоглед. Всеки монах сервира, като му дойде редът. На закуска 
(шукудза) се позволяват три купички ориз, мариновани сливи и зелен-
чуци. 

Столовата е едно от трите места за тишина, другите две са залата за 
медитация и банята. На никого не се позволява да издава какъвто и да е 
звук, даже ако се задави с туршия от ряпа... Даже за най-бедното ядене 
монахът трябва да показва дълбока благодарност.  

След връщане от закуска на монасите се сервира купа чай (чайна 
церемония). Тази церемония е едно от най-важните явления в монашес-
кия живот, защото пиенето на чай заедно култивира хармония на групо-
вия живот.  

След чайната церемония всяка сутрин се обявява графикът за деня. 
Задачите са просене в града, работа в градината, посещаване на лекция 
на майстора и чистене на сградите на манастира и площите. 

Сандзен. Всяка сутрин след чайна церемония монахът идва при 
майстора за сандзен (консултация). За сандзен не се говори, не се комен-
тира и не се разказва. Тази среща едва ли може да бъде предадена с ду-
ми. Майсторът, според напредъка на всеки монах и състоянието на ума 
му, дава на монаха коан – проблем, разрешим само с дълбок опит. Пре-
подават се и средства, използвани от монаха да пробие отвъд малкото си 
его, да осъзнае истинската си същност. Хиляда и осемстотин коана са 
систематизирани в Риндзай-дзен днес. За да стане майстор, от монаха се 
очаква да ги реши всичките. Това отнема десет до петнайсет години, ка-
то минимум.  

 53 



Всеки монах концентрира съзнанието си в дадения коан, докато ра-
боти. Да чистиш храма и около него значи също да чистиш ума. 

Преди обед се ходи на просене (два пъти в месеца). 
Следва обед (сайдза). На обед монасите не получават чист ориз, а 

по-скоро три части ориз, смесени със седем части жито, плюс мисо-
ширу (соева супа), зеленчуци и туршия. Това е най-голямото ядене за 
деня. Вечерята не се разглежда като ядене, а като „лекарство“ и се със-
тои от остатъците от обеда.  

Следобед е време за: 
– саму (работа в градината); 
– енджу (отглеждане на зеленчуци); 
– тейхацу (бръснене на главата). 
В четири следобед манастирската врата е затворена и монасите пеят 

сутра (банка) в главната зала.  
Следва банка соджи – вечерно чистене. Чистят се сградите и пло-

щите.  
Когато дойде здрач, вечерна камбана е удряна от монах, който в 

същото време пее сутра. Ударите на камбаната наброяват 108. Будистите 
вярват, че с удара на камбаната може да се отхвърли една илюзия с всеки 
удар.  

Един монах проверява околността за огнеопасни остатъци. 
Ляга се в девет.  
Кокухо. Неформално поощряване. Понякога посред нощ новакът е 

извикан навън и към него се отправят упреци от по-стар монах за не-
хайството му през деня. Това е ужасен час за новия монах, но за честен 
монах е много полезно окуражаване от по-старши, които са имали далеч 
по-богат опит от самия него. За нечестния монах това е суров урок по 
безазовост. Въпреки че този метод в груповия тренинг е суров, той е 
ефективен в подпомагането на монасите да се полират, както диамантът 
се полира от други диаманти. 

Основно занимание на дзен-монаха, разбира се, е дзадзен – седяща-
та медитация – най-мощната форма за онази уникална ментална практи-
ка, позната от древна Индия и изчистена до кристален блясък в дзен, ко-
ято „спира“ описанието на света и води до чист ум. 

Дзадзен. Един оригинален текст върху дзадзен учи да се седи както 
следва: когато някой иска да започне дзадзен, той поставя платнена въз-
главница на пода в тихо място, отпуска своята роба или облекло и поста-
вя всичко по себе си в ред. Тогава той сяда с кръстосани крака (позата 
лотос или полулотос). Първо се поставя десния глезен върху лявото 
бедро, а после обратно. Второ, поставят се дланите – дясна върху лява, 
по средата върху кръстосаните крака с палци нагоре, опрени един о друг. 
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Тогава постепенно се изправя тялото от кръста нагоре идеално, като за 
постигане на устойчивост се накланя надясно и наляво и се връща към 
изходна позиция.  

Устата се държи затворена. Дръжте раменете си изправени, главата 
също изправена, погледът напред. Очите трябва да останат леко притво-
рени, така че да се избегне заспиването... Веднъж добре постигнал физи-
ческата поза, човек трябва да регулира дишането чрез изтласкване на 
корема напред. 

Дзен-монаси 
Във влака се озовавам до достолепен дзен-монах, навярно свеще-

ник. Той е в напреднала възраст. Идва или отива към своя храм. Носи 
дървени кръстообразни табели, изписани с йероглифи от горе на долу, 
по-високи от човешки ръст и еднакви по форма. Навярно е идвал да ги 
вземе готови от работилница. За студеното време е удивително леко об-
лечен, в черна тънка роба, бос, с джапанки (оригиналните японски сан-
дали с каишка, закрепена между първия и втория пръст). Температурата 
навън е около 5°. Старецът има поне 90 години. С бръсната глава, дре-
бен, жилав и намръщен. Излъчва досада в гъмжилото от хора във вагона. 
Изпитвам неудобство, когато отвръща бегло на любопитния ми поглед. 
Излъчва невероятна издържливост. Но джапанките на бос крак в декемв-
рийския студ са върхът.  

Монаси просят по улиците. 26.12. Те са четирима, бръснати нула 
номер. Облечени са в кафяви зимни роби, ходят от врата на врата на съ-
седната уличка. Дзен-монасите са просяци. Така ми каза и Том, амери-
канският дзен-монах: „Zen monk is a beggar!“. Тройката монаси припяват 
в хор и в ритъм „й-о-о-о-о“, за да привлекат вниманието на семействата, 
живеещи на малката уличка с ред къщички и магазинчета. Носят широки 
конусовидни шапки, които са свалени в знак на почит и за да събират 
подаянията в тях: ориз, плодове, подправки, пак ориз, пари. Спират, пок-
ланят се и чакат пред всяка врата. Обути са с джапанки на бос крак на 
студ около 0 градуса.  

Тези монаси просят, както са просели във вековете от полузапомне-
ните времена в Китай. Не знам какви са били другите източници на до-
ходи за дзен-манастирите тогава, но днес доходите от туризъм са много 
високи. На ден през Кинкакуджи – Златния храм в Киото – минават по 
около 1000 души и всеки оставя минимум 600 йени (около 5 долара) за 
вход. Плюс тази такса се продават множество проспекти, албуми, книги, 
картички и безчислени сувенири. Храмът е нечия собственост.  

Пред храмовете в Киото са паркирани най-луксозните коли, които 
видях в Киото – черни лъскави мерцедеси, БМВ, ауди и подобни. Вече 
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споменах за двата луксозни автомобила на съпругата и съпруга – собст-
веници на храма Шоринджи. Бащата на Зен ю-сан е собственик на храм в 
провинцията и синът му кара нова алфа ромео, бидейки в същото време 
дзен-монах и студент по будизъм. Пие и пуши, колкото му понася, обича 
дискотеките, караоке-баровете и малките японки (нищо особено, просто 
ги разхожда).  

„Колкото до годишния доход на Златния храм според единия от съ-
беседниците, той по всяка вероятност надхвърлял пет милиона йени. А 
колко е нужно на една дзен-будистка обител да преживява – с таксите за 
ток и вода и други дребни разходи надали повече от двеста хиляди. Е, а 
останалото? Къде отива останалото? Ами много ясно! Настоятелят дър-
жи послушниците на паница студен ориз дневно, а сам той всяка вечер 
пръска щедро парите на храма по гейши в увеселителния квартал Гион. 
На всичко отгоре храмовете са освободени от данъци... 

Всички ние, обитателите на Златния храм, принадлежахме към све-
та на монашеството, а и университетът бе част от този свят... Беше си 
самата истина. Ядяхме студен ориз. А преподобният Досен посещаваше 
увеселителния квартал Гион. “ (Мишима Юкио, „Златният храм“) 

Будизъм и Дзен 
Сутри и херменевтика. Вечер до късно през нощта чета будистки 

сутри. Това е основното ми занимание и работата, за която съм тук. Ис-
тинско приключение. Чакам с нетърпение да свърши всичко за деня, да 
легна в леглото с ксерокопие, тефтер за записки и химикалка. Будистки-
те сутри и особено „Ланкаватара“, „теоретичния фундамент“ на Чан 
(дзен-будизма), усилва невероятно много разбирането ми за света, разт-
варя интелектуалните пристрастия, поставя в скоби възгледите, защо-
то говори за неща извън възгледите и преобръща преценките ми за 
философията. Писана на санскрит, очаквах да е многословна и излиш-
но усложнена с аргументи и догматика, но се оказа текст с красиви стег-
нати образи и страховита дълбочина. 

Сутрите, записите на оригиналните беседи на Гаутама Буда, започ-
ват неизменно с думите „I have heard“ – „Така съм чувал“, които Ананда 
или някой друг приближен на Просветления поставя в началото на сут-
рата като свидетелство за автентичност. „Така съм чувал“ в случая 
значи буквално „Чух го със собствените си уши от устата на Благослове-
ния“, защото според цял ред исторически свидетелства Ананда е най-
довереният ученик на Буда и изрично упълномощен да запише Дхарма. 

От тези думи херменевтичната нагласа би създала (и сигурно е 
създала) цял интерпретационен казус. Примерно: Това „така съм чувал“ 
значи респект към Просветления и Дхарма, постигната единствено от 
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него. Но преизказите могат да изкривят всяко учение. А тук свидетелят 
казва: „така чух“, т. е. не прибавям и не променям нищо от свое име. Аз 
съм само медиатор. Да бъда медиатор е изключителна чест и отговор-
ност. Нямам право на никакво основание да променям, тълкувам, доо-
бяснявам. Така че сутрите от Канона по презумпция са автентични със 
силата на най-висшия тип гаранция – ангажимента на най-предания и 
сам просветлен Ананда. Ранните будистки сутри от т. нар. Палийски 
канон (писани са на местния език на Гаутама Буда), ядрото на Хинаяна 
(Тхеравада), са с най-висока степен на автентичност.  

Но сутрите от втория цикъл, оформящи контурите на един по-
концептуален, изтънчен и спекулативен изказ на будизма, сутрите на 
Махаяна, отново започват със същото „Така съм чувал“. Между тях 
най-значителни са „Праджняпарамитите“ и „Ланкаватара сутра“. Тяхно-
то „така съм чувал“ вече е само символично – те са писани векове по-
късно. По-точно би било да се каже: „Казаното от Буда трябва да се раз-
бира така.“ И сега херменевтичният философ ще каже и е длъжен да ка-
же, че будизмът е исторически развиващо се учение, което се променя 
според времето и обстоятелствата. Същото важи за всяка доктрина и фи-
лософия.  

Специфичното обаче за будизма е, че той говори за неща извън 
езика и изказът съзнателно, преднамерено, целенасочено и философски 
аргументирано е „поставен в скоби“, на него му се отрича статус на 
фундамент и той няма стойност освен като медиатор, предаващ дхар-
мата. Коментарът може да изкаже казаното в сутрата в отношение към 
чужди доктрини, нови схващания, различни условия и даже да участва в 
дебат. Но той има нулева стойност като носител на дхарма. 

Добре, но самата сутра също е вторичен изказ, колкото и точен да е: 
това са в най-добрия случай думи на най-приближените до Гаутама, а не 
на самия Буда. Така че и сутрата не е нищо повече от преизказ, интерп-
ретация. Намираме се в универсум от интерпретации! 

Тук няма лоша безкрайност, няма херменевтична ситуация. И ние 
сме в света на обикновения живот, а не в света на текстовете. Защото и 
сутрата говори изрично за празнотата на изказа. Предадената дхарма е 
не-дхарма. Думите неизбежно категоризират реалността, а дхарма гово-
ри иносказателно за света преди категоризацията, преди изказа, преди 
нещата, преди имената и формите. 

Носител на автентичната дхарма значи не е даже сутрата, а само 
живият ум (сърцето) на човека, който се стреми, о-питва и постига опита 
на просветлението. Сутрите могат да помогнат на интелектуално нагла-
сения да тръгне към истината, но когато започне истинският път, той 
трябва да забрави за тях. Дзен търси и постига именно това мълчание, в 
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което единствено може да се проумее и постигне света преди формите и 
имената, преди раждането-и-смъртта.  

Така че тук херменевтиката е само външно занимание и няма нищо 
общо (ако има, то е чисто отрицателно) със същината на будизма.  

„Отвъд живота и смъртта“. Днес копирах Джуан-дзъ, класическия 
даоистки трактат, в английски превод. Чета го с огромно интелектуално 
удоволствие. Копирах и книга на индиеца Мурти за Нагарджуна и Маха-
яна-будизма, която ми бе препоръчана от симпатичен индийски колега. 
Той ми каза, че познавал една българка – специализант или аспирант в 
Киото юнивърсити. Така стана, че тогава никой не ме насочи към въп-
росната дама, а чак като се върнах в България, ми дадоха нейния e-mail 
адрес.  

Ева се отнася към Джуан-дзъ с особена симпатия, разкрива заемките 
в Дзен от него, макар че няма философска подготовка и тепърва ще се 
ориентира в будистката книжнина. За сметка на това аз лошо се справям 
с дзен-практиката: медитацията и с японския. Изглежда, по темперамент 
не ставам за медитация. Затова се отдавам засега на четене.  

За мен четенето на Джуан-дзъ е истинско приключение, в което фи-
лософските убеждения в рамките на Запада се разтварят и топят. Това е 
чиста проба мъдрост с разбиране, което надминава метафизиката и 
нейния език. Джуан-дзъ е истински предтеча на чан-будизма в Китай. 
Неговите притчи и анализи са на ръба на логиката и езика и пречистват 
от заблуда. 

Този човек пише: „Думите не са просто вятър. Думите имат какво 
да кажат. Но ако това, което имат да кажат, не е установено като неиз-
менно, тогава казват ли в действителност нещо? Или те нищо не казват? 
Хората предполагат, че думите се различават от писукането на малките 
птички, но има ли това някакво значение или не? На какво се основава 
Дао, на това че ние имаме лъжа и истина? На какво се опират думите, на 
това, че имаме правилно и грешно?“ („Chuang Tzu“) 

Усами-сан ме води в голямата библиотека на университета, където 
изравяме няколко съвременни статии по дзенски проблеми. Разочарован 
съм от неуспеха на китайска колежка да разчете основния текст на много 
стар китайски трактат на Хан-жън за бойните изкуства, който съм доне-
съл от България. Тя обяснява, че все пак е специалист по Бу-кьо (буди-
зъм), а не по До-кьо (Даосизъм).  

Има нещо сбъркано в това да „минаваш отвъд“ живота и смъртта, 
сякаш минаваш от другата страна на улицата. Но с възрастните хора от 
тъмните времена е така: все едно е дали си жив или не, когато животът е 
подготовка за умиране, когато няма какво да правиш (в манастира пък 
съвсем!) и когато ти се иска да живееш и след смъртта, без нищо да пра-
виш. Това дзенско не-правене на карма и осъзната празнота (шуня) е 
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родствено на даоисткото у-вей, не-правене и празнота (кун) на Дао.  
Никъде в писанията досега не откривам нищо за опита на достига-

нето извън раждане и смърт. Хакуин, най-почитаният Риндзай-дзен 
учител в Япония разказва как подскачал от радост след първия си опит 
на просветляване. Но такива разкази не значат нищо за търсещия. Изг-
лежда, бодхи е неизказуемо пряко като опит. Някои сутри като Аватам-
сака (цветна гирлянда) са пълни с фантастични измислици за образи 
между бодхисаттвите и будите. Джуан-дзъ разказва как мъдреците се 
смеят и пеят край умрелия и се шегуват къде ще го запрати Създателят – 
като крило на птица или като крак на насекомо.  

Подобни картини на превръщане и отвъдно съществуване са праз-
ни илюзии и не бива да се смесват с прозренията за границите на този 
свят. Ако най-висшата мъдрост е да се говорят подобни красиви измис-
лици за безчислените светове, хиляди пъти по-добре е да си останеш не-
вежа и да тънеш в привързаността си към земния живот, докато го имаш. 
А вероятните превращения със сигурност няма да изглеждат като прев-
ръщане от човек в муха. Впрочем, ако едно същество не си спомня пре-
дишни превъплъщения, на практика то живее един-единствен живот.  

Медитацията (менталния тренинг), непривързването и филосо-
фията на празнотата, са висши достижения. Хакуин разказва, че като 
постигнал просветление, разбрал, че е отвъд живота и смъртта! Това 
значи да осъзнаеш дълбоко и автентично, че животът-и-смъртта са съби-
тия пред ума, които са феноменални и резюмират всички останали фе-
номени, че ние сме го правили и ще го правим много пъти. Той пише, че 
се е почувствал за моменти равен на Буда, но после гордостта от това му 
замъглила разбирането и е трябвало отново и отново да обновява и пов-
таря, да задълбочава и развива своето просветление (Хакуин. 
„Orategama“). 

Миг на просветление 
„В огледало, във вода, в око, в кофа с вода, в кристал се виждат об-

рази; но няма образи, които могат да се задържат.“ („Ланкаватара“, глава 
ІІ). Чета това и усещам проблясъка на представата за „не-нещото“, за 
„всичко“, „каквото е“, преди да е станало с помощта на именуването 
„нещо“. Това проблясващо някъде там не се създава, не се превръща и не 
се разпада. 

Проумявам в еуфория, че там някъде, в началото на завихрянето на 
атома на един елемент, трептят енергии, които някак си се намират и ве-
че изчезват, и просветва и изчезва „нещо“, което не причинява други 
неща и значи не е причинявано от други неща по силата на това, че то не 
е нещо определено. И в самия атом нещата не са определени завинаги 
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(както ясно показва и квантовата механика), а какво остава за по-
сложните неща?  

Така че в атома, молекулата и кристала, във водата, земята и възду-
ха тече неопределено(то), което „прави“ чрез нашето възприятие и 
имената небето, земята и водата, кристала, атома и нас самите. Да 
проумееш, че „човек“ е в крайна сметка име-форма, е решаваща крач-
ка и тогава виждаш, че това твое тяло-и-ум са неизвестни. 

Щом това не е нещо и няма същност, определеност и даже битие, 
то не може да възниква или да изчезва и е извън възприемаемите въз-
никвания и изчезвания, а други няма. Нищо извън нашия човешки и из-
казан опит не тече във време, не се разполага в пространство, няма битие 
и не е нещо. Това е някаква ефирна и безформена празнота, която тече 
през всичко и е „вътрешният аспект“ на нещата, откриваем в нас като 
чист ум и така съставляващ свръхчовешката и свръхсветова наша „при-
рода“. 

Така на фона на музиката на Doors пред мен се отваря за миг врата, 
зървам истина и отново се затваря. Смаяният ми умствен взор остава 
безмълвен и още няколко секунди задържам проблясъка, който посте-
пенно се изпарява. С големи усилия на волята фокусирам една неясна 
представа за това и този ред мисли, а истинското преживяване остава 
там, в отлетелия миг. В полето на страницата съм записал: „Просветле-
нието е отвъд всички възможности за проверка от непросветлен. Но 
просветленият, който единствен го изпитва, няма формални и строго 
възпроизводими начини да реши еднозначно и да убеди други, че е на-
лице просветление. Все пак в общността и далечния разговор между 
дзен-майсторите личи разбиране на коаните на едни майстори от други 
майстори от следващите поколения.“ 

Навлизането в Дзен е голямо освобождаване. Самите наши грижи 
вече се виждат отчасти като наши диагнози и описания. Във висока сте-
пен те са измислени, защото са плод на мисловни вълни. Липсата на впе-
чатления носи тъга, а тъгата носи мисли за самота, носталгия и в крайна 
сметка те забива в ъгъла.  

Човешките радости и грижи са преходни и значи нищожни. Дори и 
неразрешени, вътрешните проблеми се изпаряват. Времето лекува с 
просто отминаване и забрава. Тъгата минава, както впрочем и радостта. 
Болката от обида минава, както и удоволствието от похвала. Приятели се 
събират и разделят. Грешки се правят и се прощават. Врагове се сблъск-
ват и оттеглят.  

Проблемите, решени или не, отминават, а това ясно показва тях-
ната измисленост. Човек променя желанията и целите си и нещата прес-
тават да го интересуват. А това е ефимерност на нещата от живота и в 
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крайна сметка илюзия. Силната вяра в ценни неща и преживявания отс-
лабва и това променя нашата оценка и действие. Това навява мисъл за 
суетността и илюзорността на този живот, с всичките му прелести и с 
цялата му тегоба. Ако имахме нещо истинско, то нямаше да се подлага 
на преоценка и забрава. Разбира се, животът при все това и може би 
именно поради това си остава чуден и ненадценим дар. Но трябва да се 
живее леко, без никакво задълбаване в нерешимите емоционални проб-
леми. Времето ги „решава“ чрез опразването им от проблемност. Няма 
постоянни смисли и значения, на които да държим и за които да се дър-
жим.  

Дзен-живопис 
Японците на всяка крачка доказват своя изобразителен талант и 

наистина имат майстори на четката в традициите на китайската живопис. 
След месеци разглеждам изложба на Сешшу, японски художник, според 
мен гениален. А накрая се оказва, че тази живопис не е негова, не е даже 
японска, а е китайска с много дълга история. Сешшу е останал за дълго в 
Китай, в района на Хуан-шан (Жълтата планина), любимо място на бу-
дистки монаси от школата Чан и на художници от цяла Азия. Тези заше-
метяващи каменни форми, сред които ще се изкачвам след няколко ме-
сеца, са рисувани милиони пъти и можеш да ги видиш във всяка колек-
ция и изложба на китайското изобразително изкуство. А самотните пти-
ци, бамбукови храстчета, коне, тигри и дракони са доминиращи сюжети 
по стените както на японските будистки храмове, така и в Китай. Ще 
видя това на изложба в Шанхай. 

Черно-бялата птица на зимен гол клон без фон е сякаш фантастич-
на сънувана форма, изникнала от празнотата и пътуваща натам. 
Празнотата, безцветното и безформено пространство на платното, гово-
ри повече от нарисуваната форма. Това го няма в западната живопис.  

Днес дават филм за художника Ван Гог. Японски художник прави 
копия на негови картини. След месеци на върха на планината Хиейзан 
разглеждам парк и се втрещявам от изложените цветни копия на картини 
на френските майстори-импресионисти: Сезан, Гоген, Дега, Реноар и т. 
н. Паркът е копие на френски парк. Добре, но защо тук копия на френски 
импресионистични картини? Как това копирано изкуство се свързва с 
копирания парк? По някаква си чисто японска „естетика“ – естетиката и 
културата на копието. 

26.12. Има ли някакъв Дзен в обикновения живот на японците? Вън 
от храма, без медитация и даже без съзнание и знаене на Дзен? Когато на 
разни места обяснявам на обикновени японци, че съм в дзен-
университет, те удивено кимат със събрани длани и се ококорват. В тях, 
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разбира се, няма Дзен. Японците не са религиозни и свободно смесват 
шинто и будизъм на ниво празнична церемония. Но дълбоки следи от 
будизъм и Дзен в ума им има. Това е на първо място без-еговостта: не се 
изтъква личното мнение, личната нагласа, личния интерес, личното чув-
ство. И на второ място това е едно отношение към смъртта без трескав 
ужас, особено воинското изравняване на смърт и живот в Бушидо. Тако-
ва нещо намираме във висшия Дзен като просветленост за живота-и-
смъртта като единен поток на самсара.  

„Джон Атанасов“ в Япония 
5.12. Седим с Том в корейски ресторант на колене на забутони 

(кръгли плоски възглавнички) пред ниска масичка, в средата на която 
има електрическа плоча. Парчетата месо се сервират сурови и клиентът 
си ги пече сам с листа от зеле. Много изискано, макар и скромно.  

В подходящ момент на разговора ми с Том изваждам разпечатка на 
файлове за Джон Атанасов от Интернет. Един от материалите е озагла-
вен: „John Atanasov, the father of modern digital computer – of Bulgarian 
Origin“ („Джон Атанасов, бащата на съвременния цифров компютър – от 
български произход“). Трудно се стига до този файл и до българския 
произход на Джон Атанасов, но името му бързо изскача при оглед на 
историята на компютъра.  

Интересна е реакцията. Том ме запита за какво му показвам тези 
материали. Той не долавя моя порив за утвърждаване на българското ми 
самочувствие. Но отбелязва: „Този човек е променил света.“ А гостите 
на партито, на което показвам същите материали, ме питат: „А защо вие 
не правите компютри?“ 

Защо изрових точно сега и точно тук Джон Атанасов? Ами ясно за-
що: защото търсех сила в моята идентификация като българин. Исках да 
изтъкна творческия характер на българите. Затова потърсих в Интернет 
сайтове и файлове за Джон Атанасов, създателя на цифровия компютър. 
При пълното неведение и безразличие към България исках да докажа на 
японците, че не сме случаен народ, а и търсех възстановяване на нацио-
налното си самочувствие. Търсенето в историята на компютъра се увен-
ча със скромен успех. Компютърът ABC (Atanassov – Bery Computer) 
бе посочен на второ място в изброените стъпки на развитието на компю-
търната технология. Атанасов се показа от няколко сайта, но не се спо-
менаваше нищо за България.  

В Интернет има един космически бейзболен отбор, в който Атана-
сов е основен играч заедно с Нютон и Спиноза. Усами-сан, на която по-
казвам сайта, ахка от удивление. На един от по-добрите компютри с 
Windows ‘98 намирам кирилицата и я показвам: „Това е българската аз-
бука.“ Намирам и други сайтове, специално за Джон Атанасов, и накрая 
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попадам на текст, в който се споменава, че баща му е от България. В го-
лям материал се разказва историята на откритието и историята на борба-
та за признаването на ABC като оригинал за патентования, но откраднат 
от Джон Атанасов като концепция ENIAC, смятан дотогава за пръв ком-
пютър.  

Така или иначе след известно време по японската телевизия в доку-
ментален филм ENIAC е показан като пръв цифров компютър.  

Езиков конфликт 
6. 12. При мен с японския нещата не вървят добре. Оставен съм на 

самия себе си, комуникативната практика е малко, материалът се помни 
трудно. Норико-сан, моята учителка, днес отново закъснява. Това се 
случва в повече от 50% от дните. Такива мащаби са големи дори за Бъл-
гария. Японците постоянно те изненадват. При това Норико изглежда 
добросъвестна, компенсира си закъсненията и се извинява. Тя казва, че 
не обича да има много работа, оплаква се от заетостта си вкъщи.  

Нихонго, японският език, е стрес, нов за моя мозък. Не го прие-
мам позитивно, нито като предизвикателство. От една година се боря със 
съзнанието за безсмислие на това начинание. Японският не ми е интере-
сен, не мисля да се занимавам исторически с японски текстове, което би 
изисквало години езикова подготовка. Срокът на гарантирания престой 
ми е само седем месеца с възможност за продължаване, засега неясна. 
Като прибавим чудовищната трудност на езика и особено на писмената 
система, нещата стават много тежки.  

Един йероглиф може да се запомни само от многократна употреба, 
иначе бързо излетява, лесно се бърка и при 200 – 300 йероглифа вече 
настъпва пълна каша. Ако всеки ден трябва да запомниш по 15 – 20 кан-
джи с по минимум две съответстващи думи или срички за двете му чете-
ния (онно и кунно), плюс съответния текст и граматика, трябва да не се 
занимаваш с нищо друго, а освен това и да общуваш много активно на 
езика. Аз нямам близък или близка англоговорещ(а), с която да тренирам 
говорния японски. Почти всеки ден разговарям по около час с виетнаме-
ца и по-рядко с други, но това е крайно недостатъчно. Всичко, освен 
малко практика на говорене, е абсурдно да се прави за седем месеца 
престой. А времето ми трябва, за да чета будистката класика и съвре-
менните коментари.  

Японският изисква много време, интензивно общуване на езика и 
екстремна мотивация. Том ми разказа, че някакъв младеж от Бангладеш 
е научил езика за 6 месеца до такава степен, че е бил приет в японски 
университет. Това звучи фантастично даже за английски. Аз съм далеч 
от подобен героичен акт. И така се оправям с малко японски и чета без 
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проблеми огромни текстови масиви на английски. Ако имам приятел(ка) 
тук, в кампуса, ще е много добре. Но имам само познати, а с Хай-сан сме 
много различни, за да бъдем интензивно общуващи приятели. Китаецът 
в отсрещния апартамент е много потаен и не мога да го засека.  

Цяла година се мъча с Нихонго и се чудя какво да направя със себе 
си, за да се справям. Имам отдавна идея да се стегна като воин и да си 
създам изключителен режим, в който няма място за отпускане.  

Не се справям с японския, а досега съм се справял с всичко, с което 
съм се захващал. Йероглифите, сложната граматика, непривичната лек-
сика се оказват изключително препятствие, а нямам и практика. Нямам и 
сериозна мотивация – няма да остана дълго в Япония, не се занимавам с 
история на будизма. 

Откривам своята слаба, неуслужлива, бавно реагираща памет. Отк-
ривам своето слабо внимание, което бяга от проблемите в този език. От-
кривам отпускането след зoра, което ме води към неудържим апетит и 
разваля физическата ми форма. Откривам, че в моя японски живот кому-
никацията ми се срутва всеки ден.  

Предприемам най-различни малки хитрости и трикове, като броене 
на японски в сутрешната гимнастика, заслушване в интересни предава-
ния (които не са често явление), окачване на лист с йероглифите, които 
уча в момента, на стената до леглото, писане на думи на картончета за 
преговор в автобуса и т. н. 

Така или иначе отделям два пъти повече време за четене на будист-
ки сутри, дао- и дзен-трактати, отколкото за японския – мотивацията ми 
не е пределна. А не мога все още да го изоставя поради вложените уси-
лия. Това е една инвестиция, която се проваля, а нейното прекратяване я 
прави безсмислена загуба на време и пари за цяла година досега. Ни 
напред – ни назад.  

Защо не следвам спонтанното си Дао, както учат китайските мъдре-
ци? Защо не освободя ума си от принуда? Но някои дзен-майстори твър-
дят, че просветлението идва след кански усилия, големи мъки, страшни 
съмнения и в края на краищата „great death“, велика смърт, тотално пре-
чупване на живота. Явно не съм готов за това и най-вероятно съм про-
пуснал момента. Сега съм твърде силно въвлечен в любимите ми зани-
мания във философията и алпинизма.  

Купон с докторантите по будизъм 
Светла проявява жив интерес към мен и работата ми тук, но мълчи 

свенливо под доминацията на приятелката си Мария. По-късно разби-
рам, че целта е била да се пренасоча към Мария. Тя обещава да ми по-
могне в избора на мобилен телефон. В крайна сметка двете обещават да 
ми дойдат на гости на 8-и декември, на парти по случай българския ака-
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демичен празник.  
Готвя партито. Не знам кои ще дойдат и колко, защото не познавам 

персонално хората. Когато в докторантската школа казах: каня всички в 
еди-колко си часа в апартамента си, те разбрали: буквално всички.  

Японците не общуват просто така. Те съблюдават обичаи, които це-
лят да опазят интимния семеен свят от „нахлуване“. Наистина младите 
хора общуват по-свободно и в това е основната ми надежда и основните 
ми комуникационни постижения досега.  

16.12. Планирах да направя нещо българско. Ще дойдат в пет. Сле-
добеда се мярват двама от поканените – Зен Ю и Хай – и каня на чаша 
бира. Бирите стават повече, времето напредва, отивам да купя бира и ми 
остават 45 минути за салати, кюфтета, ориз и пържоли. 

Започва трескаво готвене. Меся каймата, изпичам трийсетина малки 
кюфтета на ситна китайска скара на газовата печка. Те леко загарят, из-
чиствам чушките и първите гости се появяват според уговорката в пет. 
Оризът е готов в специална електрическа херметична тенджерка. Идва 
Фумихито Андо, изсипват се десетина от аспирантите: Зен Ю, Хай-сан, 
Ким-сан от Корея, и още 4 – 5 човека. Казал съм: „минна“ (всички), и те 
хората изпълняват: идват всички докторанти от Postgraduate school, ня-
кои от които не съм виждал. Нямам толкова столове, а и зная, че обичат 
да седят на пода, и застилам голямо парче плат като импровизирана пок-
ривка върху татамито. Слагам салфетки и хаши (пръчици за хранене). 
Сварил съм и картофи, но не смогвам да направя салата. Правя салата от 
домати и краставици, слагам две големи купи с кюфтета. Но пристигат 
още хора и кюфтетата свършват за минути. Смятах да сготвя и чушки, 
пълнени с ориз, но изпускам тенджерата с готовия ориз, слагам друг и 
успявам да изпека набързо още пет тънки пържолки. Слагам всичко, 
каквото имам в хладилника. Ядат като бесни, а после мислят за пиене.  

Разговорът постепенно се оживява. Поотпушвам се на японски. По-
казвам снимки от България. Пускам им българска музика и западен рок, 
но не се впечатляват. Андо харесва музиката на Диана Дафова. Единст-
вен той донесе подарък – прах за пране (!) и бутилка френско вино. Един 
от младежите се отрязва, след като гаврътва няколко малки порции 
водка. (По-късно точно той, Кенсаку Шимамура, ще ми стане приятел.) 
Момчето се опитва да слага доматена салата върху филийки, но това ме-
зе не му се получава, пийва на сухо и го хваща. Не забелязвам отсъстви-
ето му, но момчетата ми казват, че е зле и е отишъл в спалнята. Там го 
намираме легнал си на татамита под леглото и го качваме горе, завиваме 
го. Успокоявам го, защото се е засрамил много. „Дайджобу дес, вата-
шива онаджи дес – всичко е на ред, и аз съм същият.“ Водката не е за 
тях и те го знаят. Наблягат на бирата и сакето.  
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Показвам им български дзен-будистки преводи, речници. Става ду-
ма за Джон Атанасов. Обяснявам, че през седемдесетте и осемдесетте 
години сме изнасяли компютри в Източна Европа. Разпитват ме за много 
неща в България. Най-много ги впечатляват снимките на разголени мо-
мичета по плажовете, според мен съвсем невинни снимки.  

Обяснявам им моя интерес към будизма.  
Стоят до много по-късно от приетото в Япония. Мисля, че си тръг-

ват доволни и весели. Настояват да ми помогнат в разчистването и не се 
показват като добри японци: смесват безредно видовете отпадъци. Взе-
мат си и пийналия Кенсаку, който от време на време се връща в компа-
нията, пийва и отново се търкулва. 

Два дни след купона не виждам момчетата-герои освен двама-трима 
– Хай-сан, който пи по-малко и е много дисциплиниран във всекиднев-
ните уроци по японски за разлика от японските докторанти, с които се 
занимава в една стая-библиотека Зен Ю, който пи с мярка, и Ким-сан от 
Корея, който сварвам да пие хапчета; явно реанимират. Той ме поздравя-
ва и казва: „Great party!“, но не вярвам в искреността му.  

Грешките в общуването ми тук се състоят в чисто българско 
отваряне срещу затвореността. Отправих прибързана покана буквално 
в първата седмица към хора, които не познавам. Успехите се дължат на 
същото. Живо голямо парти с много интересен и интелигентен разговор, 
разнообразно пиене и нови потенциални приятели. 

Използвам всяка възможност за нови контакти и това не пречи на 
работата ми. Пиша си с много хора тук. Кьоко Тачири, японката от вла-
ка, сякаш се стреми към контакт, но няма време. Юкио от рецепцията на 
входа на университета говори английски, има хубаво лице и лъчезарна 
усмивка с най-хубавите зъби, които съм виждал тук. Много съм активен, 
и то в рамките на много събран делови ритъм на живот. Но съм доста 
припрян и много действия са напразни, защото не са обмислени.  

Удрям на камък 
Дзенският университет си дава доста коледна ваканция – седмица 

преди Нова година и още една след това. През цялото това време няма 
никой освен охраната на главния вход. Затварят и института и Интерне-
тът ми става недостъпен. Който иска да ме намери, може да ме намери. 
Просто трябва да иска достатъчно и да има съответното време, за да 
дойде дотук. Нямам телефон в апартамента. Нямам мобилен телефон – 
не си струва за няколко месеца, а и моята компетентност по японски ме 
въздържа. Блокът ми е отделен от основния кампус с уличка. Ако някой 
ме потърси на входа на университета и попита охраната, не могат да го 
упътят, ако не знае мястото. Света и Мария живеят на другия край на 
града, в кампуса на Рюкоку юнивърсити.  
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На гайджина не се позволява ключ за института и Усами-сан ме 

упътва за Интернет в центъра на Киото, Интернет кафе „Aspirin“! Посе-
щавам го преди Нова година, за да изпратя поздравленията си, чакам на 
опашка половин час и плащам 800 йени (7 долара) за час, ако не се смя-
тат още 4 долара за транспорт и 3 часа. Така е в древната столица на ин-
формационното общество Япония. В изостанала България у дома имам 
кабелен Интернет, а отсреща на пет метра срещу входа има Интернет 
клуб. Такива има почти на всеки ъгъл в София. После намирам още ня-
колко адреса на Интернет кафета в Киото, като най-удобен се оказа дос-
тъпът в International Community House в другия край на града, но в сгра-
да с интересна библиотека и възможности за контакти.  

Строгото регламентиране на всичко в университета ми затваря пътя 
към компютърната зала, която е „само за студенти“, за фитнес заличката, 
за която трябва да искам специално разрешение от неизвестен на мен 
студентски орган. Тук има занимания по кендо (бой с мечове), карате, 
стрелба с лък. Лъковете са огромни, високи над два метра, изключител-
но яки и в специална заличка се стреля срещу навити рогозки. В кендо 
мечовете са дървени, носи се пола и кимоно и на главата се слага класи-
ческа маска-каска. Всичко това е интересно, но е само за студенти. 

Нямам достъп на човешки цени до езикова школа. Така и не наме-
рих студент или аспирант с английски за частни уроци. Използвам теле-
фонна карта и се обаждам от автомати наоколо. Нямам достъп и не знам 
как да намеря вестници и списания на английски. В Интернет трудно 
намирам български новини, понеже само английския излиза без пробле-
ми.  

Усещам се силно изолиран и това си е голямо изпитание – може 
би най-голямото, в което съм попадал досега. Представете си: липсва ми 
всичко, с което съм свикнал: семейство, приятели, познати, сънародни-
ци, европейци, западняци, даже просто бели хора. Нямам телефон, Ин-
тернет у дома, разбираемо радио и телевизия, вестници и списания, кино 
и книги. Липсва ми родният език, даже английският. Няма с кого да си 
размениш няколко приказки без езиково затруднение. А хората тук са 
много различни и общуването съвсем не прескача границата на банални-
те реалности. Изпаднал съм в културна кома – загуба на културния 
свят, в който съм живял довчера: най-радикалния жизнен опит. Зах-
върлянето в толкова чуждо място разклаща сериозно. Този радикален 
„cross-cultural experience“ си е тип „near-death experience“. Той проти-
ча като интензивна мъка на границата на менталната форма, която се 
съпротивлява до последно. Всичко това може би е подходящо, за да се 
хвърлиш в пропастта на Дзен, но е безсмислено за някакви си месеци, 
крайно необходими за проекта ми.  
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Дискомфортът започва с отопляването. Не съм се отоплявал с кли-
матик досега. А този се управлява с йероглифи. Основните ги разпозна-
вам – за топло и студено, за „вятър”. Но не знам как да го настройвам 
при съчетаването на няколко параметъра. В резултат или духа свиреп 
вятър, или става непоносимо студено, или се пека в пещ. Обикновено 
стигам най-добър резултат в режим на равномерно завихряне на леко 
затоплен въздух отгоре към пода и отново нагоре. На татамито, където 
правя гимнастика, става доста ветровито и при изпотяване усещам как 
изстивам.  

Усещам цайтнот. Срокът на специализацията (седем месеца) далеч 
не покрива плановете ми. Още в София пред комисията исках две годи-
ни, или поне дванайсет месеца – проектът ми е обемист: „Дзен и грани-
ците на езика”. Библиографията, която правя и е почти готова, застраши-
телно набъбва, и то при най-старателно редуциране.  

Имах надежда, че тук, на място, ще намеря връзки и начини да про-
дължа срока, на първо място чрез фондацията, която осъществява от 
японска страна обмена на специалисти с България, по силата на който 
съм тук. Докато се боря за оцеляване, работа, контакти и опознаване на 
Япония, ми е много трудно да следя и проучвам възможностите. Както 
по-късно се оказва, пропуснал съм важната дата 2-и декември, когато 
изтичат сроковете за кандидатстване за специализация и стипендия в 
повечето надеждни японски фондации.  

Тук ме измъчва остро съзнание за изолация, за ниско положение, 
ниско поставяне и самопоставяне. Но това е и интерпретация от важен и 
пренебрегван поради това Аз. Ние от Запад имаме нужда постоянно да 
утвърждаваме своя Аз, а тук това не се получава. Виждам бял човек 
веднъж на три дни далеч на улицата и възможността за общуване с кул-
турно себеподобни е нулева.  

 „Кам-пе!“ Запознавам се със съседа 
27.12. Снощи ми гостува съседът от отсрещния апартамент – китае-

цът Цан-сан (Zhang-Giao Song). Той е преподавател по китайски в Хана-
цоно, към тридесетгодишен. Доста е потаен, вече два месеца не мога да 
го видя. Чувам, че някой живее отсреща, веднъж видях да излиза оттам 
жена и допусках, че има семейство или жена с дете. Бях оставил коледна 
картичка преди два дни.  

Визитата бе ответният жест. Пихме по бира, а после съседът донесе 
сериозно китайско питие – някакъв ликьор от пет билки, и лафът тръгна. 
Духът (разбирай спиритус-ът) свързва народите и развързва езиците, 
дори да не ги знаем. На лош японски и лош английски се разбирахме 
отлично. Момчето е от Soochow University, китайски университет, коо-
периран с Hanazono University. Аз го атакувах с дебел том китайска фи-
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лософия и също така дебел туристически гид на Lonely Planet за Китай, 
непознат и забранен на територията на Китай. Пиенето продължи до дъ-
ното, каквото е и значението на китайската наздравица „Кам пе“ (също-
то се казва и в Япония и звучи „кам пай“). Бива ги малко повече от 
японците, колкото да ти направят компания до дъно, но с двудневно гла-
воболие. Тази почерпка не бе повторена на същия градус – след първата 
вечер моят нов приятел отбягваше всичко освен бира.  

Цан-сан познава Ю Мин, която познавах от яденето на универси-
тетския празник, но бегло. Тук има доста китайци и е жалко, че не те 
учат японците на своя чан-будизъм, а обратно. Това показва небрежност 
на китайците спрямо собственото им историческо наследство. Имат 
такова в изобилие и, изглежда, нямат силно намерение да го кътат – нека 
японците се прехласват и да заблуждават цял свят, че Дзен е японски.  

Хималаи! 
Изпитвам остър недостиг от движение. Няма достъпни за мен места 

за физкултура. Няма свободни пространства за бягане, фитнес залата е 
много тясна и почти винаги заключена, остава само моето жилище за 
йога и гимнастика. Намирам нови и нови възможности за движение 
вкъщи: йогийски пози, лицеви опори, коремни преси, а с колелото навън 
си правя дълги излизания.  

28.12. Вече няколко дни съм почти сам, много чета, а не ми се изли-
за в този студ. Задоволявам се с гимнастика. Лицеви опори и коремни 
преси.  

Сън за Еверест. С алпинизъм се занимавам от двайсетина години, 
но от десет години насам линията на напредъка в това занимание рязко 
се пречупи. Това стана след нещастен случай при тренировка и пос-
ледвалите счупвания и операции. Нямам глезенна става на десния крак. 
Учих се с години да ходя и да катеря отново. Стигнах прилично ниво, но 
далеч не същото отпреди. Все пак високопланинските изкачвания и ал-
пинизъм не са ми недостъпни. Отчасти, напротив – развивам физическа-
та издръжливост по-интензивно за сметка на скалното катерене, а тя е от 
първостепенна важност за осемхилядниците. Бил съм на седем хиляди в 
Памир и не ми беше много трудно.  

Тук планирам и много се занимавам и развличам с идеята за Хима-
лаите и нейното евентуално реализиране. Едно изкачване на хималайски 
осемхилядник обаче крие не само предизвикателства, а преди всичко 
бариери за осъществяване – финансова и организационна. Трябва да се 
включиш в експедиция, с което върви и високата такса за изкачване (от 
порядъка на $4000 за най-евтините осемхилядници като Дхаулагири и 
най-малко $7000 за Еверест, но само откъм север, откъм Китай. От Не-
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палската страна изкачването е далеч по-скъпо. Отделно са разходите за 
екипировка (минимум $4000), за пътуване и за таксата за експедицията 
(около $2000). Тези пари засега са отвъд хоризонта ми. Но пътуване и 
трекинг (изкачване и преход) във високата планина до базовите лагери 
на осемхилядниците, включително Еверест, са финансово по-скромни и 
достижими. До базовия лагер на Еверест в Тибет може да се стигне от 
Чънду, столицата на Сичуан, Китай. Но китайците изискват да си член 
на група от най-малко пет човека. От Чънду летиш до столицата на Ти-
бет, Ласа. Там наемаш джип с още двама-трима трекери и поемаш по 
хилядакилометровите серпентини на „Пътя на приятелството“ от Ласа до 
Катманду (Непал) от южната страна на Хималаите. 

Веднъж попаднал на базовия лагер, можеш при по-голям късмет и 
инат да стигнеш самоволно и полулегално до предния базов лагер и там 
каквото сабя покаже. Не е изключено и изкачване, при целия риск за ог-
ромна глоба поради липса на официален лиценз от правителството... 

Във всеки случай аз смятам да направя трека – този до Еверест или 
един друг, в Западните Хималаи или Каракорум, в Пакистан. Там се на-
мират красавците Нанга Парбат (върхът-убиец) и К2 – най-трудният 
осемхилядник. 

22.12. Тази нощ сънувах, че изкачвам Еверест. (Снощи четох турис-
тическа книга за Китай на „Lonely Planet“ и специално за Тибет и базо-
вия лагер на Еверест.) Малка експедиция. Аз тръгвам да кача върха. С 
мен е още някой, който трябва да стигне само донякъде. Изкачваме се 
по снежен лавинен склон. Аз си засичам времето с някакъв часовник със 
„stop watch“ (странно съвпадение, защото по-късно си купих точно та-
къв часовник за планинарство с алтиметър). И така, по склона се свли-
чат малки лавини и изглеждаше, че върхът в този ден е невъзможен. Но 
продължавам нагоре. Има пъртина. Върхът се извисява далеч нагоре с 
остър гребен над мъгла и облаци. На едно място намирам някакви гети-
чорапи и ги прибирам в полупразната си раница. Продължавам нагоре и 
не знам докъде съм стигнал, когато нещо ме събуди.  

В сънищата си, в които изкачвам Еверест, никога не стигам догоре. 
В алпинизма първата борба се води в теб, в мисли и сънища. Когато ка-
чиш върха мислено или насън, което е нещо подобно, си психически го-
тов за него. Това значи, че си превъзмогнал страха и имаш готовност да 
се изкачиш. Но тази психическа готовност върви с готовността на тяло-
то. Ти държиш сметка за трудностите по маршрута, представяш си как 
ги преодоляваш с моментните си способности и спираш там, където не 
виждаш как ще се справиш. Ако тръгнеш, преди да си минал маршрута 
мислено, те очаква провал. В този смисъл не съм готов за Еверест.  
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Японски лекари 
Влязох в болница за дребен проблем. Млада медицинска сестра с 

елементарен, но приличен и даже приятен с акцента си английски ме 
ориентира. Регистрация и „елате утре“ следобед в 13,30. Обаче имам 
среща, колежка от института (Юка Мацуока) ме кани на ресторант и за-
къснявам с 15 минути.  

Юка ме вижда в библиотеката и веднага ме кани да обядваме. Кара 
ме с малката си кола в централната зона на Киото, до река Камогава, на 
ул. „Санджо“. Ресторантът, в който обядваме, е на международна асоци-
ация по будизъм – малко, чисто и подредено място. Сервират вкусни и 
специфични храни. Ядем направо на бара. Юка ме връща обратно в 
квартала, до болницата, а на изпращане се пресяга и ръката ѝ се плъзва 
по рамото ми – жест, който при тяхната въздържаност означава нещо! Не 
го очаквам след официалната дистанция и си спомням за отдавнашната 
покана. Нямам време да реагирам, защото закъснявам за часа си в бол-
ницата. Така май изпускам и уикенд във вилата... Моята резервираност 
може би ще я накара повече да не общува с мен. Въпреки липсата си на 
близки и специално на жени аз не поемам протегнатата ръка. Сам се 
учудвам. Не мога да вляза в знаковата система на тяхното общуване. 
Преди седмица ѝ бях телефонирал вкъщи (тя живее на около 30 км от 
Киото) и тя бе много учтива, но резервирана. Така разминаването в жес-
товете и отговорите ни оставя далеч един от друг. Всеки жест на внима-
ние е посрещан с изненада и неадекватно от другия. 

В болницата първо се регистрирам на компютъра и получавам бе-
лежка с номер. След около час влизам в кабинета, лекарката е много 
приятна на вид и говори малко английски. Нямали по-добро лекарство от 
Nizoral, което им показах. Изписаха ми същото, на японски е низорару, 
плюс витамини и шампоан. Шампоанът не влиза в застраховката, а сума-
та се компенсира с голямо закъснение от застрахователната компания.  

В аптеката се получава номер, чака се и се получават лекарства-
та. Нямаш право да купуваш лекарства без рецепта. Не можеш да си ку-
пиш нова порция лекарства за същата рецепта – тя се взема от аптекари-
те. Чакането е доста повече отколкото у нас, при това обичат да те връ-
щат за следващия ден. Но всичко е спокойно и подредено, всеки си знае 
работата. Цените: ?3400 (около $30) за прегледа, ?4 100 за лекарствата, 
или общо към $70 само за 5 минути, при това за познато лекарство със 
слабо действие. Ще изпратя платежните документи за възмездяване от 
застрахователната компания. Не ми действат и приспивателните, дадени 
от доктора на университета, нито техният китайски чай за отслабване. 
Сякаш се потвърждава разпространеното тук схващане, че японците и 
ние имаме различни физиологии. 
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Плащанията са удобни с банкови карти. Имам карта от Kyoto Bsnk и 
Visa от ОББ, но тук не мога да тегля пари с нея от банкомати. 

 

Японката: първи впечатления 
Особености:  
– дребна – средно тегло 40 кг; 
– сплеснато лице, с изпъкнали скули и челюсти; сочни устни; 
– много бели и здрави зъби, хубави черни очи, лъскаво-черни коси; 

много момичета се изрусяват; 
– откроена костна система, леко ъгловата; 
– плоско дупе, което се губи в облеклото; 
– къси крака с формата на загатната осмица. 
Като цяло японките са определено по-приятни от северноевро-

пейките и северноамериканките. Хубавичките японки не са голяма 
рядкост. По телевизията ги има предостатъчно, а се и запознах с няколко 
такива. В излъчването им няма секс, а струи лъчезарност и детински на-
ивитет. В изразите и жестовете няма следи от сексапил, нито съзнателен 
(не дай си боже), нито безсъзнателен. Явно или се прикриват добре, или 
мисленето им е асексуално. Това важи и за мъжете.  

В сексфилмите японски хубавици се събличат до бикини. В Япония 
няма легална порнография, включително в еротично-садистичните ко-
микси манга. Не се забелязва, че краката са късички. Имат плътни устни 
и прелестни цици с едри кафяви зърна. Тялото е почти хармонично, без 
изразени овали. Краката са далеч от перфектни. Сексуалното поведение 
на тези избрани „жрици на секса“ е като на наша десетокласничка, почти 
девствена.  

Сещам се за младата японка от чайната церемония с горещи черни 
очи и остри японски черти, сякаш надянала някаква нарочно изработена 
японска маска. 

Този портрет ще се допълва. Но чужденецът трудно стига до по-
пряк опит за японските прелести. Японките, които си имат вземане-
даване с чужденци, са рядкост. Тези японки, изглежда, са леко отстране-
ни от социален живот. Имат проблеми с работата. Те май не могат да се 
омъжат за сънародници. 

В филмирания секс са пасивни и схванати, леко стреснати и упла-
шени, почти напълно лишени от въображение, но страст има. Във фил-
мите те се отдават на несръчния и бърз японски любовник, който ги по-
лусъблича, колкото да ги прониже с рязко движение, при което лицата 
им се сгърчват за миг в болезнена гримаса. Любовникът не се старае 
много в ласките, обикновено си завира главата за малко между краката 
на момичето и пуска ръка под бикините. Смуче циците и дупето шумно 
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и влажно. Целува страстно, с много език, но неестетично. Въобще има 
страст, но няма никакъв финес.  

Това шокира чужденеца с предварителни очаквания за екзотиката 
на японския секс, за чиято естетичност сме се наслушали и начели. 
„Прасето-заек“ свършва за две минути, мигновено се загащва и закопча-
ва панталона доволен. Не се използват презервативи и изпразването след 
имитацията на секс става вътре, а при много груби варианти – вън от тя-
лото, без посока. Момичето също се загащва, без да минава през банята. 
При орална любов главата се натиска ритмично с ръка. Липсват милувки 
след акта. Отношението към любовницата е като към гумена кукла – тя 
се използва и захвърля. 

В павилионите и в някои магазини като Lawson се продава в изоби-
лие секс- „литература“ във формата на дебели списания с красиви, леко 
разголени японки на корицата. Вътре е пълно с комикси (манга) с еро-
тично-криминални сюжети, в които куклички са подложени на най-
различни форми на мъжка агресия.  

Не флиртуват. Не се прегръщат, с изключение на някои студенти 
вечер край реката. Не се целуват. Не танцуват, с изключение на малка 
част от тийнейджърите. Не съм бил на дискотека, но те са рядкост и ра-
ботят до преди полунощ. Къде е легендарната японска любовница и къде 
са митичните японски сексуални похвати?  

18. 12. Японка пее някаква попбалада на сцена с оркестър. Момиче-
то пее нелошо. Но се държи сковано, леко прегърбена и със свити напред 
рамене. Инструментално са добри. Но няма шоу, ако не се смятат бога-
тите цветове и бляскави украси. Няма женственост и класно пеене. Пе-
сента е скучна и с елементарна мелодия. Същото момиче в студиото се 
държи естествено, като типична японка: т. е. семпло, безинтересно, без 
лично присъствие, без много приказки. Но тази сдържаност не води към 
загадки, а се излива в досадна баналност. В напрегнатата фигура на сце-
ната и целия бутафорен блясък виждам невероятен провинциален кич. 
Така се получава, когато неистово се подражава и механично се копира 
фасадата на Запада, без да са усвоени смислите и менталните форми.  

В свитата фигура на тази нарочена попзвезда виждам как от дълбо-
ките векове е дошла дотук, до тази сцена, японската душа с цялата си 
отдръпнатост в себе си и с цялото си усилие от стотина години да бъде 
колкото се може по-западна и по-модерна. Милата японка е написала на 
своя рисунка сбъркания надпис на английски INFECKON, зад който мо-
же да се разгадае INFECTION.  

Предколедна телевизия. Няма причина, освен механичното японс-
ко копиране, „X-mass“ да се празнува и в Япония, където няма христия-
ни, но се празнува. Има си даже коледна ваканция, която се проточва до 
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Нова година. А университетът се затваря още на 20 декември и се отваря 
чак на 7 януари! На улиците няма нищо особено, не е като в Токио, но в 
големите магазини има изкуствени коледни елхи с много лампи и кукли 
на Дядо Коледа. В предаването за Коледа по телевизията няма нито дума 
за Иисус Христос и за Рождество. Следвайки японските срички, казват 
нещо като „курисумасу“. В коледната вечер годениците отиват на хотел 
и прекарват любовна нощ. (На Св. Валентин, „барентано“, обаче не хо-
дят, а жените черпят мъжете със сладкиши.)  

Коледен рокконцерт. Солистката на бандата подскача по сцената, 
развявайки лилава коса и размятайки дълги поли. Не си дава зор да пра-
ви танцова стъпка. Скача с двата крака. Гласът е писклив, а музиката – 
чиста какофония. Но обстановката е празнична. Разноцветни прожектори 
отвсякъде осветяват ентусиазираната банда, която не би спечелила място 
в ресторанта на забутано българско градче.  

Известни поппевици, изпълнителки на рокбалади: Аюми Хмазаки, 
предпочитана от тийнейджърите, утвърждава индивидуалността и реали-
зацията на личността и в резултат всички ѝ подражават. Красива е и ши-
роко се използва като рекламно лице. Хаджиме Чисато пее балади, в ко-
ито се обяснява в любов на приятеля. Отада Хикару („блестяща“), живее 
в САЩ. Гласът ѝ прилича на Марая Кери. Други имена: Низука Чихиро, 
група „Of course“. 

Замъкът в Осака 
28.12. Когато часовникът ми звънва в 6,30, имам усещането, че съм 

заспал преди минути. (Снощи се почерпихме със съседа с китайско 
бренди.) Тръгвам на пътешествие Ще търся кораб в Осака за острова 
Кюшу на юг, „острова на щастието“. Там свети Кукай е основал сектата 
на езотерическия Тендай-будизъм, разбира се, донесен от Китай. Искам 
да се изкатеря на Ишизучи-сан, скалист връх, най-висок в Западна Япо-
ния, но не успявам да стигна дотам. В Осака на Туристическа информа-
ция се оказа, че корабите до Матсуяма са нощни и билетът струва към 
50 долара в едната посока. Автобусите, които водят от Матсуяма до под-
ножието на Ишизучи, пък не се движели извън летния сезон.  

Така че се ограничавам с разглеждане на Осака. Правя дълга раз-
ходка от Умеда до величествения замък, превзет от Иеясу Токугава в 
началото на ХVІІ век, и после до Нихонбаши. Замъкът е внушителен и е 
единственото цяло нещо, останало от Осака след американските бомбар-
дировки. Останалото е бетон, строено е трескаво и без грижа за красота-
та на града. Има няколко сгради с по-интересна форма, но доминират 
безлични правоъгълници и кубове.  

В крепостта-замък Осака и около нея са се водели епични междук-
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ланови битки в началото на ерата Токугава. През 1608 се е водила лят-
ната война между шогуна от фамилията Токугава и Тойотоми. Шогунът 
предвождал 155 000 самураи, а неговият противник – само 55 000. За три 
дни битка били изклани повечето воини. Генералите на Токугава влязъл 
в крепостта и утвърдил династическия си шогунат за столетия.  

Панорама на битката, рисувана цели десетилетия, показва 5071 
войници и 348 коня. Всичко това е показано на специални екрани с въз-
можност за увеличение. Но изображението не е внушително. Войниците 
до един си приличат и даже Токугава не излъчват индивидуалност.  

Токугава нападнал и превзел крепостта, а защитниците й се самоу-
били. За 15 години Иеясу Токугава пречупил остатъците от съпротива – 
унищожил последните си врагове един по един и присвоил земите им. 
Сега задачата била да се обедини и стабилизира Япония за дълъг мир 

Замъкът е опасан с широк и дълбок воден ров, а стените му са изк-
лючително дебели, наклонени и построени от огромни гранитни блоко-
ве, които се извисяват пирамидално. Между тях не можеш да вкараш и 
най-тънък нож. Крепостта е висока, над стената се извисяват внушител-
ни бойни кули.  

Вътрешното дворно пространство е огромно и е побирало стотици 
хиляди воини заедно с конете, храната, прислугата. Във вътрешността на 
замъка са били разположени покоите на владетеля и всички необходими 
жилищни и военни помещения.  

В музейната сбирка впечатляват оръжията и бойните облекла. Ви-
дях меч около метър, красиво извит, прост, без орнаменти. Няма какво 
да добавиш като нужно или да отнемеш като излишно. Много е остър, 
отпред е оформен за мушкане.  

Осака е безличен град с изключение на няколко места, но това си е 
мое мнение. Аз поначало трудно намирам нещо интересно в съвремен-
ната градска архитектура. За втори път посещавам търговския център в 
квартала Нихонбаши с множество магазини за компютри, но отново не 
намирам никакъв лаптоп с Windows на английски. Никъде не знаят дос-
татъчно английски, за да ми обяснят приблизително истинското положе-
ние. Но за сметка на това една девойка се отклонява от пътя си, за да ми 
покаже как да стигна до търговския център. Стигна се дотам да я откло-
ня от моя път, иначе беше готова да върви с мен още двайсетина минути 
до първия компютърен магазин. Казах ѝ с най-мила усмивка:  

– Уакаримашта, аригато годзаймашта! („Разбрах, много благода-
ря!“).  

Много време след това научавам от едно мижаво англоезично спи-
санийце, че в Осака имало магазинче с компютри на английски. Иначе 
магазините са внушителни със своите размери, с разнообразието на сто-
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ки и най-вече с феерията на цветове и форми.  
Вкъщи ме чака дългоочакваният кашон от България, от Детелина, 

скъпата ми съпруга. Колетчето виси на дръжката на вратата в голяма 
хартиена чанта заедно с много мила бележка от Усами-сан, започваща с 
обръщение на японски: Геруджикоф-сама. Това „сама“, с което днес се 
обръщат към шефа, и то само официално, ме изкефи и си умрях от смях.  

Получавам много картички от България, които да показвам на 
японците, включително и от София. Цяла вечер подреждам снимките и 
картичките и готвя напук на дебелото си шкембе.  

31.12.2001. Между другото стана Нова година. 
Днес с Хай-сан си направихме минипарти. Бях направил кюфтета и 

пълнени чушки с ориз. Имаше бира, вино, саке, водка, уиски. Не бях по-
лучил покана от никого. За пръв път посрещам сам Нова година, но се 
чувствам необичайно комфортно, макар и не празнично. Съседът ми ка-
за, че може да доведе някакви приятели, но не се появява. Получих кар-
тички и подаръци от съпругата ми, Цан-сан и Хай-сан.  

Новата ситуация ми дава възможност да усетя празнотата на ново-
годишния празник и на всички празници. Можеш да пренебрегнеш 
празника, както и да си направиш „празник“ по същата сила. Въпрос на 
нагласа. Празникът се противопоставя на делника и това е фалшива и 
обременяваща опозиция. Тя служи на ритъма на работа и заетост в циви-
лизования свят. Но този ритъм не бива да определя ритъма на менталния 
живот. Всеки ден е дар и е естествено да се изживее в радост и удивле-
ние пред тайната на света.  

В блока властва пълна тишина. В целия кампус е почти пусто. 
Кварталът е тих. Вратите са затворени. От цяла седмица университетът е 
в дълга ваканция. Заредил съм се с ксерокопия на книги и чета много. 
Японците пълнят шинтоистките храмове.  

Не усещам самота. Уютно ми е. Спокоен и доволен съм. Здрав съм 
и съм пълен с интерес към старите сутри, които чета. Какво е Нова годи-
на? Просто една дата, една условност. В света няма нови години, няма 
даже години въобще. Има една планета, която кръжи около една звезда, 
а цялата система кръжи около центъра на една галактика. Това, което 
има значение, е времето на човешкия живот. То тече неумолимо с начало 
и край и това е, което конституира цялото време в нашия свят.  

Ето че става 12. Лека нощ! 
(Чак след Нова година в пощенската си кутия откривам покана от 

Фумихито Андо за новогодишно парти!) 
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3. ОПОЗНАВАНЕ 
Будистка Нова година! 

1.01.2002. В Киото новата година идва със сух здрав студ, леки 
снежинки прехвърчат плахо. Разхождаме се из празнично украсен шин-
тоистки храм. Край храма красиви момичета бият огромни барабани в 
нощта. Множеството около тях стоят прави и мълчаливи. По алеите са 
наредени временни пекарни и маси, отрупани с различни видове печени 
меса, зеленчуци и сладки. Носи се апетитна миризма и дим.  

Не успях да отида на будистка Нова година. Чак на трети януари 
намирам поканата за новогодишно парти и ритуал в Бетсуин темпъл от 
Фуми. Стояла си е в пощенската кутия в плик с личния му печат (инкан). 
Не съм я намерил, защото рядко проверявам кутията – обикновено я 
пълнят с рекламни листовки. Много учтива, официална, за парти и ново-
годишно биене на сто и осем камбанни удара (Джоя-но кане). Обадих 
му се да му благодаря.  

Джоя-но кане е новогодишен камбанен звън. В новогодишната нощ 
всяка будистка храмова камбана в Япония удря сто и осем пъти. Будист-
ката храмова камбана не е нависоко поради липсата на вертикална перс-
пектива (Бог) в будизма. Виси на здрави клинове в дървения таван, сре-
щу нея e окачена малка дървена греда. Монасите и гостите на храма със 
замах я удрят в камбаната сто и осем пъти.  

Броят сто и осем е сметнат за важен още от индийския период на 
будизма. Човек има сто и осем грижи в този свят. Толкова е броят на из-
питанията, толкова са мънистата в броеницата за медитация. Отмятайки 
всяко зърно в медитацията си, монахът откачва по една грижа. Когато 
будизмът навлязъл в Китай, храмовите камбани биели по толкова пъти 
сутрин и вечер. След това броят е бил сведен до осемнайсет пъти, удря-
ни всяка сутрин за събуждане на монасите от сън и на хората от илюзия-
та на живота. В Япония това се трансформира в обичай за изпращане-
посрещане на години, когато се отстраняват зависимостите, навлечени 
миналата година, и се посреща новата година с чувство за чистота.  

Камбаната на Киото Бетсуин е отлята през 1802 г. Според изсечения 
на камбаната надпис тя е втора. Първата, от 1654 г., била разрушена от 
голям пожар в Киото, когато изгарят до пепел също дворците на импера-
тора (Киото гошьо) и на шогуна (ниджо). 

 77 



Все пак не съм бил забравен за Нова година! 

Японски хумор и фолк 
В Япония няма остроумен смях, хумор с виц. Не чух нито един виц.  
После ми разказват един по-истински случай: японски премиер на 

име Мори отива на посещение при Бил Клинтън. Вместо да каже:  
– How are you? (Как сте?) – той изтърсва:  
– Who are you? (Кой сте?) – Клинтън отговаря с шега:  
– I am Hilary’s husband (Аз съм съпругът на Хилари.) 
– Me too! (Аз също!) – заявява бодро японският премиер, заучил по-

своему английските фрази при среща.  
Хуморът на японците, изглежда, е задвижван от пародийни импул-

си. Разбира се, и те се смеят на същите неща като нас. Но изглежда, че не 
култивират смешното като остроумна подигравка или виц. На парти не 
се разиграват смешки на чужд гръб освен в най-лека форма. Осмиването 
и подигравката са недопустими – приемат ги навътре и се обиждат. Сти-
гат и много далеч, когато някой е дълбоко засегнат от подигравка – той 
отмъщава жестоко.  

В смешно телевизионно шоу трима събеседници седят на фотьойла, 
те водят шоуто пред малка публика в студиото. Водещият изстрелва 
малки реплики с бурен смях, пародирайки или иронизирайки своите 
партньори и гости. „Хумористите“ се преструват, подражават, ръмжат, 
смеят се и заразяват останалите със смях. Единият започва разказ с ръм-
жене. Дамата до него казва: „А, со дес ка?“ („А, така ли?“), а той пароди-
ра думите ѝ: „А, со дес ка?“, на което всички се смеят. Изимитирват поч-
ти всяко изказване. По-стеснителните момичета се изчервяват, но „но-
сят“ хумора. Лее се постоянен кикот. 

В телевизионен скеч висок и нисък разиграват пародия с историйки 
и смешен разговор. В друг сюжет главният герой изпада в комични си-
туации от класически за Запада тип, характерен за ситуационната коме-
дия – спъване, заливане с мръсна вода, замеряне с предмети, храни и т. н. 
Героят се облича в женски дрехи, инфантилничи, прави се на глупак и т. 
н. Пародира се протяжното драматично пеене от театъра НО.  

На „попфолк“ концерт кръгла естрадна звезда се спуска от тавана на 
сцената в розово кабрио. Облечена е в черна блестяща рокля, която във 
всеки момент ще се пръсне по шевовете. От главата ѝ се спуска дълъг 
воал с бели ленти. Подават ѝ ръка, тя излиза от колата и започва да пее. 
Гласът ѝ говори за болката от несподелена любов. На гърба на блестя-
щата си рокля носи две бели пухкави огромни ангелски крила. А, ето 
защо се спуска отгоре! След малко се спуска втори ангел. Млада, краси-
ва, цялата в бяло. Двете запяват заедно, а в паузите си бъбрят с възтор-
женото конферансие.  
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Всичко е толкова еднакво и толкова банално. И японската автен-
тична култура, събирана парче по парче през вековете, умира. И тук 
вълни от безвкусица, долно качество и простотия заливат сцени, радио и 
телевизия. Имат си някаква японска „чалга“, карикатура на японски 
фолк, изпълнявана от дебели, гримирани яко певици, които навярно 
трогват някакви лелки и чичковци пред телевизора. И тази форма на 
„култура“ навярно е взета от Европа, както и рокът, и диското, и рапът. 
Сцената е обляна със светлина, певицата е отрупана с блестящи орна-
менти, тя плаче за любов точно като сръбската си колежка.  

Храмовете, чайната церемония, калиграфията и всичко останало ще 
остане за още много векове. Но ще се превръща все повече в паметник с 
все по-малко смисъл и живот. В многобройните „книжарници“ най-често 
няма нищо друго освен комикси и списания, готварски книги и книги за 
отслабване. В сериозните книжарници често клиентите са по-малко от 
персонала. Масово се четат списания с идиотски комикси. Безмозъчни 
токшоута, множество готварски предавания и нескончаеми реклами. Ма-
совата култура, до болка позната и за нас, тук неумолимо притиска и из-
тласква онова, което прави от Япония толкова различна страна.  

Дзен ли? Когато чуят за Дзен, обикновените хора тук повдигат веж-
ди. Философия ли? Споменаването на думата (тецугаку) предизвиква 
страхопочитание: „А-а-а, тотемо мудзукаши не-е-е!“ (Много трудно, 
нали!), а съчетанието „буккьо-но тецугаку“ (будистка философия) зву-
чи като тъмно заклинание. Не е така у нас, съдейки по нескончаемия по-
ток преводна философска или квазифилософска литература, която се 
продава по сергиите.  

Животът на стара Япония е най-жилав в главите на японците, къде-
то се поддържат обичаи, обноски, послушание и дълг, но избледняват 
следите на класическа образованост, смелост и отдаденост. Не са видими 
следи от морала на самураите, от бушидо – пътя на битката, освен в ас-
пекта на служенето. Японците са прикрити, отчуждени, не проявяват 
инициатива и не поемат отговорност вън от регламентираните си задъл-
жения.  

Става въпрос за постепенно пренареждане и коренна промяна на 
японската култура – конгломерат, чиито съставки се намират от век и 
половина в нескончаемо движение и разместване по силата на западиза-
цията. Този народ е свикнал да адаптира наглед несъвместими форми, но 
от стотина години е подложен на невиждан преди това натиск – проник-
ването на Запада е неумолимо и японците не изглежда да се съпротивля-
ват или да имат стратегия по въпроса какво ще пазят и какво ще проме-
нят. В последно време са объркани.  

Всяка култура е донякъде вносна и хетерогенна. Хомогенна култура 
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имат „великите цивилизации“, и то в своя център (древен Египет, Китай, 
антична Гърция и Рим, Мексико). Но античните гърци са поели много 
елементи от египетската култура, римляните са възпроизвели гръцката, а 
ацтеките са наследили почти всичко от олмеките, които пък са продъл-
жили линията на толтеките. В тези случаи съседни общности са унасле-
дявали чрез общуване близки форми на живот.  

В островна Япония, разположена „отвъд края на света“, зад най-
източните брегове на Азия, целият останал свят е възможен първоизточ-
ник и японците сами са донасяли тухли за строежа на собствената си 
култура от Китай и от Америка. Сектите на будизма са били донесени от 
адепти, пропътували огромни разстояния до „Чу-гоку“ („Централната 
страна“, Китай), учили се при китайски майстори и върнали се обратно, 
за да посеят семена на по-висша духовност, несравнима с митологичното 
Шинто. Така е донесена и китайската писменост.  

Будизмът сега се изтласква и капсулира, свеждайки се до плосък 
ритуал без сакрален смисъл.  

Караоке бар 
12. 01. Кара-оке значи без оркестър. Спецификата на това заведе-

ние е, че в него пееш, пускайки записа на инструменталния съпровод на 
избрана от теб песен.  

Караоке е наистина оке! (Това е японското произношение на окей) 
Аз знаех нещичко за този тип заведения, създадени в Китай в последните 
десетилетия, и си мислех, че са някаква азиатска измишльотина. И наис-
тина е така, но е много хубаво. Заведението е разделено на стаички. Вся-
ка компания се настанява в отделна стаичка и там си лудува. Ниска ма-
сичка с фотьойли, подиум, микрофон, телевизор. Седиш си и си пиеш 
питието. Избираш от дебел справочник желаната мелодия със съответен 
номер и набираш номера. Появява се клип, но с отстранено пеене, само 
инструменти. Грабваш микрофона и пееш, като следиш текста, който се 
ниже на японски или по-точно в японска транскрипция на екрана.  

Отиваме със Зен-ю-сан и още един приятел, а после идва и Яо-сан – 
всички от докторантското ядро във факултета по будизъм. Те ми идват 
на гости, аз се бях приготвил с много ядене, а те донесоха тенджера с 
къри (парченца месо в ориз и сос от къри). Пийваме, слушайки българс-
ки рок, и после с алфа-ромеото на Зен-ю отиваме в Ситито за караоке 
бара.  

Аз си избирам Бони М, понеже обичах много вихрения ритмичен 
саунд на тази група и особено танцуването на мъжа. Парчето е „Разпу-
тин“ и аз не го зная, но криво-ляво се справям. После оставям пеенето на 
японските си приятели и се отдавам на танци – пийнал съм си явно дос-
та, щом си танцувам, общо взето, сам и се вихря в невероятни движения. 
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Истинско данс-шоу. А после за капак изпълнявам любимата си българс-
ка песен Калино моме. Изпотявам се и, изглежда, съм настинал на ули-
цата, защото след това започва ходене по мъките с бъбреците.  

Сумо 
4.01. Сумото е световна атракция. Ако бяхме ние с подобен нацио-

нален спорт, щяхме да го скрием някъде дълбоко и нямаше да го показ-
ваме на света. Японците обаче са го превърнали в солиден и респектаби-
лен ритуал, в който спортната страна не е на преден план. То се гледа по 
световните спортни канали, защото идва от Япония, страната на бойните 
изкуства, страната на уникално различната култура, високоуважаваната 
високоцивилизована страна. Дзен-учители (Судзуки) се опитват да му 
припишат философия на сблъсъка между менталните сили. Аз виждам 
елементарно блъскане и сваляне на пода.  

Без съмнение има екзотика в препаската на бореца, в ритуалната 
стойка и престъпването с всеки крак – повдига се нагоре и се стоварва 
настрани, в хвърлянето на сол върху татамито, в пищното кимоно на ре-
фера, в поклона на победителя. По същия начин би могло да се създаде 
ритуал и екзотика в народната турска и българска свободна борба: пана-
ирът, намазването с олио, кочът на раменете за победителя. В крайна 
сметка се е наложила японската борба като екзотичен спорт въпреки яв-
ното превъзходство на богатата техника и Аполоновата физика на бор-
ците от Балканите.  

В телевизионни предавания на японските канали често се показва 
сумо и по-интересното е, че често се показват сумо борци в студио. Бо-
рецът изказва тежки мнения по всякакви въпроси, слушат го с уважение. 
Обяснявайки своя спорт, показва хватки и главно как събира нужните 
килограми. Докарва се много храна в студиото и всички я опитват. Мно-
го белтъци и мазнини: тестени храни, много меса и яйца.  

Якуза контролира престъпността 
Телевизията показва фалшиви банкноти от един ман (?10 000), или 

към $80. Номерът е препечатан. Това е една от редките новини за значи-
телно престъпление тук. Престъпност има, но не се изнася публично. А 
на улиците е съвършено спокойно. Не можеш да видиш сбиване, сцена 
на грабеж, полицейска акция. Това е така не само поради присъствието 
на полицията, а навярно и защото Якуза контролира цялата дейност из-
вън закона в Япония.  

Якуза е много силна, но никога не действа показно. Тя владее ха-
зартния бизнес. По улиците има много игрални зали Пачинко с автома-
ти и компютри, контролирани от Якуза. Това се отнася също за много 
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караоке барове, нощни заведения, хостеса барове, гейша ресторанти, 
публични домове. Якуза се пласира и в сериозния бизнес и финансите, 
но по правило като чисто паразитен придатък или мощен изнудвач на 
политици и фирми.  

Няма конкурентни групировки, а има монопол и това е Якуза. Ос-
таналите са сателити. Точно както и в политиката. И този тотален конт-
рол на Якуза над престъпността в Япония осигурява видимото спокойст-
вие по улиците. Никаква „самодейност“ както в легалния бизнес, така и в 
незаконния! Не можеш да започнеш малък бизнес просто така, без голе-
ми заеми и навярно протекция от големите монополисти. Не можеш и да 
започнеш малка престъпност просто така, без санкцията и контрола на 
мафията.  

Данните са впечатляващи: за двайсет години докладваните в поли-
цията криминални атаки са се увеличили двойно и двойно се е намалил 
броят на арестите. 

The Mountain is closed! 
Не позволяват изкачване на връх Фуджи преди първи юли и след 31 

август, защото това е опасно. В този сезон планината е свободна от сняг 
и цели тълпи пъплят нагоре. В останалото време на годината в началото 
на пътя за изкачване висят всевъзможни забранителни табели, върховна-
та обаче през зимата гласи: „THE MOUNTAINE IS CLOSED!“ 
(„ПЛАНИНАТА Е ЗАТВОРЕНА!“) 

Когато и където „планината е отворена“, тогава и там се очертават 
маршрути и се оборудват с табелки, а някъде със стълби и места за по-
чивка и закуска. Пътеките са очертани и самата японска планина с гъс-
тите си нискостеблени гори те пази от опасно отклоняване. А на много 
върхове е построена джинджа за прослава на японските богове и факти-
чески не стъпваш на върха. 

Гайджинската култура 
Във всевъзможни официални документи и изявления се казва тър-

жествено, че Япония и нейните градове – Токио, Осака, Киото – се отва-
рят. В Интернет може да се намери документът „The Grand Vision of 
Kyoto“, където се казва, че Киото е средище за диалог на всички култури 
или нещо като световна културна столица. В тази световна културна 
столица обаче не могат да се видят и с лупа други култури освен японс-
ката. Не можеш да видиш, нито да помиришеш чужденец по улиците. 
Изключение правят големите туристически обекти като Ниджо касъл 
или шогунския дворец. В специалната International Community House 
(Дом на международната общност) – място, където се събират чужден-
ците – можеш да откриеш ако не чуждите култури, то поне техни живи 
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представители и дори да почетеш вестници на английски, немски и даже 
на руски.  

Гай(коку)джините в Киото, Осака и Кобе (област Кансай) си търсят 
и четат местни и централни англоезични издания. Най-популярно е ми-
зерно издание без корица, излизащо в Осака веднъж седмично, под ха-
рактерното заглавие „Kansai Flea market“ („Кансайски пазар-муха“). То 
не се разпространява другаде освен по местата, където се събират чуж-
денци: в сградата на International Community House, клуба на чуждите 
туристи в сградата на гара Киото, на етажа на англоезичната литература 
в книжарница „Maruzen“.  

В тази невзрачна листовка намирам: обяви за магазини за компютри 
и друга техника с английски софтуер (най-после!), за прояви и събира-
ния на различни клубове на чужденци, за барове и ресторанти с англое-
зичен персонал... Тук всеки може да си даде лична безплатна обява, в 
която да потърси контакт или да обяви нещо за продан: ползвана кола, 
компютър, мебели и т. н., и т. н. Има обяви за квартири. Има много обя-
ви за учене и обмен на езици. Характерна е формата на обмен на анг-
лийски срещу японски между приятели от различен пол. Тук видях обя-
ва: „Намирате ли, че кондомите, продавани в местните магазини, са 
твърде малки за комфорт? За информация за кондоми нормален размер: 
www. harshbloke.com.“ На тази култура се натъквам късно, два месеца 
след идването ми, и веднага се приобщавам. Имам интересни запознанс-
тва и намирам момиче за обмен на английски срещу японски. В рамките 
на тази периферна култура намирам и партньорка за изкачване на Монт 
Фуджи. Но да не избързваме! 

Проговарям езика(?) 
9.1. Днес имах цял разговор на (гайджински) японски в местния 

клон на Kyoto Bank!  
– Кон ничи-ва!  
– Кон ничи-ва! 
– Сумимасен! Чотто мондай аримасу. Коно виза кадо-га дес. Демо 

банкомату-ни окане-о джа-най десу! (Извинете! Това е виза-карта. Но 
банкоматите не дават пари срещу нея!) 

– А со! Аната-но кадо-ва, кудасай! (Така ли? Вашата карта, моля!) 
Показвам моята Visa-карта, издадена от ОББ в София.  
– Чотто мате кудасай! (Изчакайте малко, моля!) 
Служителката се консултира по телефона. 
– Коно биза кадо-га All card plaza-ни оке десу. (Тази виза-карта ще 

се разпознае на All card plaza.) 
– А со! Коно токоро-га доко дес ка? (Така ли? А къде е това място?) 
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Чертаят схема на мястото, където имало банкомати за всевъзможни 
карти.  

– Хай-хай! Уакримасу! Домо аригато годзаймасу! (Да-да! Разбрах! 
Много благодаря!) 

– Нихонго джозу! – ме хвали усмихнато служителката за моя нес-
ръчен японски. (Много добър японски!) 

Разбира се, отдавна съм усвоил поздравите и някои ритуални ду-
мички и фрази: Охайо годзаймас, кон ничи-ва, кон бан-ва, оясуми насай 
(Добър ден, добър вечер, лека нощ), сумимасен (извинете) – при обръ-
щане на внимание, при разминаване в автобуса, гомен насай (извинете) – 
при съжаление за постъпка. Аригато годзаймас (благодаря), домо арига-
то (благодарност при мъже). Кон-ничи ва! Ваташи-ва Х дес. Дозо йоро-
шику. (Добър ден! Аз съм Х. Приятно ми е.) Хаджиме маште! (Запоз-
нахме се.) При посрещане на гости: Дозо! 

На гости се отива с подарък, обикновено сладки, добре опаковани. 
Звъни се на вратата и се коленичи, ако има антре за гостите. Гостът поз-
дравява и се извинява: „Гомен кудасай! Следва фразата: „Оджама ши-
машта“ (Аз ви обезпокоих!), макар че отиваш канен. Сяда се, разменят се 
въпроси за здравето и преди пиене на чай или ядене се казва: „Итадаки-
мас!“ („Приемам угощението с благодарност!“). След като свършиш с 
яденето (с чая), казваш: „Гочи со сама дешта“ (прибл. „Ядох като пра-
се“). Когато напускаш: „Оджама шимашта“ („Безпокоих ви!“).  

Преди да отидем на гости в семейството на скулптора, Фуми ме 
„зареди“ с фразата: „Офуку каген-де годзаймас!“, която изтърсих може 
би не в точния момент, но при произнасянето на която домакините се 
засмяха. Това не е точно преводимо, но е похвала за домакините. 

В магазин или ресторант те посрещат с: „Ирашаймасеее!“ („Добре 
дошли!”). При свършена работа: „Оцукаре сама дешта!“ „Чи-зу“ при 
снимане (като нашето „зе-ле“). 

В японския са характерни стиловете за общуване между приятели-
мъже, жени, между мъже и жени, учтив стил, официален стил (стилове) 
– кейго и тук фразите са необхватно много. Показателно е, че „аз“ в раз-
лични отношения и обръщения може да звучи по няколко начина: „ва-
таши“ (основна форма), „ватакуши“ – учтива форма към по-висш, „ата-
ши“ – от момиче, „боку“ – от момче – неформално.  

Защо японски? В светлината на този интерес познаването на япон-
ския език не е най-важното. Дзен е по дефиниция извън езика. Той е ко-
пие на китайския чан-будизъм и класическите трактати са написани на 
китайски. Техният пък идеен и философски източник е индийският бу-
дизъм (по-пряко Махаяна), чиито сутри са написани на санскрит. Да 
изучиш санскрит, китайски и японски, за да разбереш Дзен, е твърде за-
обиколен път, който отнема на практика цял живот и не води до истинс-
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кия практичен резултат – напредъка в медитацията и освобождаването от 
света и Аза. А сутрите, китайските чан-трактати и японските коментари 
са преведени на английски от хора, всеки от които се е посветил на ня-
колко текста.  

Така че японският език ми е нужен като начин на общуване, а не ка-
то работен език. Но и тук има проблем – аз имам гарантирани само се-
дем месеца престой, което прави начинанието безпредметно – за седем 
месеца в японския не може и да се навлезе, камо ли да се завърши някак-
ва фаза на обучение. А в тези месеци аз трябва и да чета, и да пиша, и да 
живея японския живот.  

Детското на японците 
Има една куриозна инфантилност у възрастните японци.  
Младите жени и често мъжете се държат като пубертети, с кикота, 

стеснителността и тъпите шегички, характерни за възрастта. Ценност за 
жените е да си останат инфантилни и зависими (амае). На телевизион-
ния екран поведението на поп- и рокзвездите е такова. Те се червят, гле-
зят и смеят на самите себе си заедно с ироничния мъж-водещ. Момчетата 
често са същите, но се въздържат. Моят млад приятел Кенсаку-сан се 
напива и започва да се държи като клоун.  

На рекламните брошури, особено за туристически обекти, хората 
се рисуват като смешните малки човечета от детските комикси. В Япо-
ния е пълно с листовки и карти на курортни места, на които плажове, 
минерални извори, паркове и музеи се рисуват с карикатурните си посе-
тители. В телевизионните реклами добре изрисувани млади момичета с 
широко отворени детски очи се възхищават на поредния електронен 
продукт. На обществени места и във влакчетата информацията се изго-
варя от женски глас, наподобяващ гласа на човечетата и съществата от 
рисуваните филми. За целта той се обработва електронно. В офисите те 
посрещат живи кукли в униформи, които се усмихват шаблонно и се 
разтапят да изричат учтивости. Но когато си кажеш проблема, те посър-
ват и гледат да те отпратят. Следват смирени и глезени извинения и пок-
лони и куклите имитират плач.  

Моята позната Кьоко Тачири излезе съвсем инфантилна – нещо, ко-
ето не личи в разговор. На няколко пъти тя ми изпраща картички с де-
тински надписи и детски рисунки: ракета, конче, звездички, човече, кое-
то маха с ръка. Тя обяснява: „Mostly at night is conection OK!“ („Най-вече 
вечер е връзката ОК!“); „I send E-mail, but computer truble. I can’t send 
mail. So, sorry…“ („Изпратих имейл, но компютърен проблем. Не мога да 
изпратя писмо. Така съжалявам...“) 

Напоследък била тръгнала една вълна на безконтролен и разюздан 
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секс у някои от тийнейджърите. За това пишат някои англоезични вест-
ници: някои ученички правят секс безразборно. Къде? Като няма място, 
правят го в тоалетните на нощни клубове и дискотеки. Не използват пре-
зервативи и разнасят зарази. Това е локално явление в квартали с нощен 
живот в Токио (Шинджуку, Шибуя, Ропонги). 

Във вестник Japanese Times чета малка статия за сексуалното въз-
питание и образование. Авторката, западнячка, представя японските 
младежи като едва ли не шампиони по ранен секс – нещо, което не се 
вижда и под лупа в реална Япония. Тя критикува „сейкьоку“ – сексуално 
обучение. Японските деца съзрявали по-рано. Още в пети клас имали 
менструация.  

Възможно е да влизат в пубертета рано. Но че излизат късно, в това 
няма съмнение.  

Правели поголовно секс в гимназията. Но по мои наблюдения пос-
ле, като студенти, по незнайни причини спират да го правят и забравят, 
че не са девствени. Поне така се държат. Японските деца научавали за 
секса „на улицата“, т. е. от приятели и приятелки. Трябвало да научават 
от родителите. Тази история за „цветята“, „щъркелите“ и „улицата“ ни е 
позната и тук.  

На парти не се говори за секс. Когато виждат снимки на момичета 
без горнище на плажа, моите гости се радват като деца и се кикотят. При 
обсъждането на секса в моята страна японските момичета са възмутени 
от разпуснати сексуалните нрави. Те смятат за егоистично ангажиран 
мъж да си хване любовница, а за жената това е немислимо. Не приемат 
аргумента на влюбването. Не разбират какво е романтична любов.  

Чета за места за платена любов и специално за чужденци и за 
японските хостеси, но не съм видял бар с хостеси – доста са прикрити. В 
България се говореше за публичните домове, в които японците минавали 
между другото след работа, за да смъкнат напрежението. Имахме усеща-
нето, че те са на всеки ъгъл. А и хостесите далеч невинаги са и прости-
тутки. Основен проблем за достъпа на чужденци до такива места си ос-
тава езиковата бариера. Тя не позволява да се ориентираш в подходящи-
те места. 

Наистина има култура на платения секс в Япония, например „маса-
жите“. В едно специално място далеч на север има комплекс край горещ 
минерален извор (такива извори в Япония са много, наричат ги онсен). 
Името на комплекса е английско: Soapland, или в груб превод: „Сапу-
нената страна“. Там възможностите за забавление са големи и от специ-
ални масажи може да се премине към секс. Цените за върховната услуга 
са от порядъка на 300 долара. В Токио след месеци виждам ценовата 
таблица на център за масаж. В списъка от масажи фигурира „VIP-
massage“ за 16 000 йени, или към 130 долара за час.  
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На елеваторите „Mitsubishi“ пише: „Designed for Japanese“. На нови-

те компютри „Fujitsu“ пише: „Designed for Windows 2000“ (само японски 
Windows). Така на челото на японките пише: „Designed for Japanese 
Man“. Разбира се, че телата им си пасват. Но японките, опитали чуждо, 
избягват да се връщат към японци. А ние също сме много впечатлени от 
съчетанието на размерите и се връщаме винаги, когато можем. Но съв-
сем човешки погледнато, японката си е некрасива. Малкият размер не е 
некрасив сам по себе си. Некрасиви са краката и особено под коленете – 
къси и извити. Ако срещнеш случайно висока, ще е крива и кокалеста. 
Ако се заплеснеш по някои красиви крачета, ще се стреснеш от стърча-
щите зъби. Е, на някои всичко им е в ред, а едно малцинство са дяволски 
красиви и излъчват неустоима екзотика.  

19.01. Гостувам на Фумихито Андо по негова покана в жилището 
му в Бетсуин темпъл. Готвим заедно суки-яки. В това ястие се слагат 
много картофи с месо и кромид, соев сос и тофу (соева паста). Вкусно е. 
Говорихме си за образователната и политическата система на Япония и 
България.  

По телевизията след полунощ гледам жалко шоу с голи цици. Група 
мъже седят в студиото. Влиза дама по бикини. Те я коментират много 
оживено! 

Презервативите са маломерни и ползването им от гайджини е рис-
ковано (късат се), а нормален размер се намира полулегално в англое-
зични среди. Японските думички за сексуалните неща ще ги науча по-
късно и в много специален момент. (Отгатнете колко време ще е нужно 
на един чужденец в България да научи тази лексика.) Използват кондо-
ми, купувани от жените при най-силна дискретност: цените са кръгли и в 
аптеката сумите се подават без разговор.  

Пътешествие с джип? 
Наблизо има автокъща за коли втора ръка. С големи цифри на 

предното стъкло на всяка кола е изписана цената: в единица мярка ман, 
равен на ?10 000. Един джип Тойота Сърф на 75 000 км струва 75 мана, 
което е приблизително $6500, или 13 000 лв. в момента. Точно джипът, 
който ми трябва за големи пътешествия с възможност за преспиване 
вътре. Мощен, голям, удобен и красив. Но цената му ще се вдигне много 
до България, а и не знам как да го изнеса от Япония. Момчето в автокъ-
щата не може да ми обясни. Трябва да попитам за цените на подобни 
джипове втора ръка в България, както и за вносните мита. По-късно в 
Kansai Flea Market разбирам, че малки ползвани коли като Suzuki на 100 
000 км могат да се купят и за $300. 

Би било страхотно да тръгна оттук с джипа през Азия до базовия 
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лагер на Еверест и нататък през цял Китай, Пакистан, Иран, Ирак и Тур-
ция! Ще поканя Детелина, дъщеря ми и приятеля ѝ Росен да ме чакат 
някъде след хималайското приключение (в Пакистан?), за да се върнем 
заедно у дома и да видим заедно екзотична Азия.  

Съчувствие и състрадание? 
Не забелязвам дълбокото будистко състрадание у японците будис-

ти. Фуми с безразличие слуша за болките и изследванията ми в болница-
та. Същото забелязвам и у милата Усами-сан. Е, тя показа загриженост с 
едно изречение. Виетнамецът Хай проявява признаци на интерес и раз-
биране. Той споделя, че японците имат студено сърце (самуй кокоро!). 
Неговите хазаи – собственикът на дзен-храма и съпругата му – се отна-
сят към него с безразличие и го експлоатират жестоко за едното спане и 
две яденета дневно. С него купихме едни топлещи лепенки за кръста ми, 
но без ефект.  

Японците се определят като „хуманни“ и не вярват на „студеното“ 
логическо мислене. Човешките отношения (нинджо) са по-важни. Логи-
ката носи названието рикуцупои – синоним на студено, безчовечно 
мислене.  

13.01. Денят е студен. Тръгнал съм да се видя с една позната, но 
още на спирката болката в кръста започна да се усилва. Чакам дълго ав-
тобуса в компанията на двадесетгодишни момичета с красиви кимона, 
огромни лъкове и красиви колчани със стрели за церемония, а после 
вървя пеша. Разпознавам прилива на кризата, но късно. Не съм си взел 
обезболяващите инжекции. Трябва да се върна вкъщи, но все пак отивам 
на среща. Неделя е. Тръгвам от банката, където кредитната ми карта не е 
разпозната, и тогава ме свива. Силно както при всяка бъбречна криза. 
Прекосявам улицата и влизам във фоайе на хотел.  

– Кон ничи-ва. – Кон ничи-ва. 
– Мондай-га аримас (Имам проблем). Иши-га итай (Боли ме кръс-

та). – И после на английски: – Please, call emergency! (Моля, извикайте 
„Бърза помощ“). – Тръшвам се на някакъв фотьойл в хола на хотела. Не-
търпимите болки са причинени от движението на грапавите варовикови 
камъни в бъбрека и по уретера. Момчето от рецепцията несръчно обяс-
нява: 

– No emergency today Sunday. (Няма бърза помощ, днес неделя.) 
Знам, че е неделя, но именно затова трябва Emergency, нали те ня-

мат почивен ден навсякъде по света?  
Обясненията продължават, вместо да извикат такси.  
– Plese, call taxy, кудасай…  
След десет минути мъки ми посочват такси пред входа и се качвам с 

молба към шофьора да ме закара до близка болница. Имам чувството, че 
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на всяко кръстовище чакаме по 10 минути. Накрая стигаме до болница, 
таксата е близо 1000 йени. Шофьорът държи да ми върне малкото ресто 
и чак тогава ми отваря вратата. Влизам в болница „Такеда“ и се насоч-
вам към рецепцията. Искат ми паспорт, но името ги затруднява и ме пи-
тат как се чете. Искам бърза помощ за болката и лягам на пейката. 

След 5 минути ме извикват в малък коридор и ме водят до малка 
манипулационна. (Дотук от началото на кризата сигурно е изминал по-
ловин час! В родината ми щях вече да съм забравил за болката.) Меди-
цински сестри ми позволяват да легна на кушетка. Гледат ме любопитно 
и нищо не предприемат, а аз започвам дълги обяснения. Те разбират, че 
имам бъбречна криза, но настояват да дам урина за изследване. Обаче в 
това състояние ми е невъзможно. Искам веднага инжекция за болката.  

– Чушя кудасай (Инджекция, моля). 
Тази фраза повтарям десетина пъти. Но девойките нещо се чудят. 

Искат да ме попитат нещо, но не успяват.  
Идва млад лекар и ми бият някаква инжекция, но не ми минава. Та-

ка или иначе инквизицията продължава незнайно колко дълго под 
втренчените погледи на медицинските сестри. Когато болката започва да 
отшумява, те започват да ми обясняват, че ще ми пъхнат таблетка отзад. 
Искат разрешение за интервенцията и затова не са я извършили досега. 
Посъвземам се и отивам за рентгенова снимка. Лекарят казва, че няма 
нищо. Бъбречна криза без нищо! Имах доказани камъни в бъбреците.  

Изпращат ме обратно до фоайето, където чакам, за да платя. Смет-
ката е 9850 йени, някъде към 90 долара, плюс 20 долара за свещичките 
против болка, които ми предписват. Тъй като парите не ми стигат, давам 
кредитната си карта. За разлика от автомата, от който исках да тегля, то-
зи автомат в болницата успява да вземе сумата от сметката ми без проб-
лем. Добре, че ми остават пари поне за лекарството, което вземам от 
близката аптека. Не получавам нито рентгеновата снимка, нито резулта-
тите от изследването. Така или иначе кризата отминава, но за пръв път 
в живота ми без лекарска помощ и на цена 100 долара. Закъсняло ле-
карство, отрицателен според лекаря резултат от рентгена, който не може 
да е верен. Тук на болния не се дава никаква информация. Нискоефек-
тивна, бавна, но затова пък ужасно скъпа медицинска помощ в елитната 
„Takeda hospital“ в Киото. При това не ти дават и снимката, която си 
плащаш! Няма що, голяма хуманност.  

След като си вземам лекарствата, преценявам, че съм достатъчно 
добре, че да изпълня поне част от заплануваното за днес: туристическата 
информация и книжарница „Maruzen“. Вземам разписание за влакове, а в 
книжарницата разглеждам подробно етажа с книги на английски. Виж-
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дам и книги на Дерида и Хайдегер. Повдига ми се, след като ги оглеж-
дам. Целият този словесен боклук се е довлякъл чак до Япония!  

През целия ден в града се разхождат двадесетгодишни момичета с 
красиви кимона, огромни лъкове и колчани със стрели. Днес е празник 
на 20-годишните. На улицата помолвам една такава девойка за снимка и 
благодаря на майка ѝ, която я води. 

Досега в Страната на изгрева бях взел по предписание няколко ле-
карства. 
Тези лекарства имаха нулев ефект с изключение на таблетките за болка. 
Те действат, но пък не лекуват.  

Сега на практика за бъбреците нямам нищо. Освен това се изсилвам 
и не се съобразявам с постоянните болки в кръста. Започвам да свиквам 
с тях, ходя си на работа и даже си правя гимнастика. Дивият танц в кара-
окето несъмнено е размърдал камъните, а студът е свършил останалото. 
Стаята ми се отоплява от климатик, инсталиран високо на стената. Той 
завихря въздуха, за да го топли, и при това движение на пода възниква 
вятър. А там си правя гимнастиката. На по-дълбоко ниво ментално се е 
натрупало напрежение от културния шок, а тези напрежения са в осно-
вата на органичните болки.  

Будисткият извод е, че трябва да успокоя ума си и да не разпалвам 
желанията и съжаленията. Да не се изхвърлям и престаравам в никое из-
пълнение, да изчаквам и да се примирявам с потока на събитията. 

Автомати и хора 
18.1. В Япония автоматите работят „като хората“. Банкоматите във 

входа на банковия клон са достъпни докъм осем вечерта. Машината пе-
чата на спестовната книжка не само сумата, която сега тегля, но и всички 
предишни транз-акции. Виждам, че все още нямам превод от застрахова-
телната компания за направените медицински разходи – даже за първите. 
Бях изпратил запитване, но нямам отговор.  

Автомати за пари, автомати за билети, автомати за кафе и напитки, 
автомати за бира, автомати за цигари, автомати за снимки. Пускаш нуж-
ната монета, натискаш нужния бутон и прибираш нужната стока. После 
идват банкоматите пред банките, в специални салони и във входове. 
Всички работят безотказно и безотказно отхвърлят картите от чужбина 
(поне от България). В автобуса автомати обясняват маршрута и изписват 
спирките. Във влака автомат нагласява спирането да е точно врата срещу 
врата на перона. Много рядко са счупени. 

Автоматите говорят. Вълновите печки писукат упорито, докато не 
си вземеш яденето отвътре. Пералните писукат, за да си прибереш пра-
нето. Това е ясно. Но телефоните на улицата говорят с кукленски глас, 
подканяйки те да пъхнеш карта, казвайки ти колко импулса имаш, уве-
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домявайки те за неосъществима връзка или грешен код. Накрая ти бла-
годарят и ти напомнят да си дръпнеш картата. Всички фрази и жестове 
се илюстрират от анимация на японско момиче. Автоматите за напитки 
просто светят и показват колко пари пускаш. Автоматите за билети дават 
светлинен сигнал. Автоматите в автобусите съобщават спирките и връз-
ките на японски и понякога на английски. Те също така показват номера 
на маршрута, всяка следваща и крайната спирка, цената на билета и бла-
годарят за вниманието. 

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 задължението им, за мен не е много ясно.  
Примерно длъжен ли е моят официален домакин-учен да се занимава с 
мен или поне да ми се представи? 

Оставям планове и отчети за Окимото-сенсей, а преди няколко дни 
му оставих писмо за фондацията, която ми плаща седем месеца спечеле-
на стипендия в българското Министерство на образованието и науката 
по силата на споразумение за обмен на учени между Япония и България. 
От три месеца съм тук и не съм му виждал очите на този домакин-учен. 
Норико-сан, моята учителка по японски, не се е вясвала от близо месец, 
не че преди това е идвала редовно, а е казала, че ще си почива до 21-и 
януари. Първите дни била болна, а после е в домашна почивка (не е от-
пуск!). Моят „близък“ тук, Том-сан, от който очаквах да е неформален 
партньор и домакин, не си разменя с мен и дума. Аз вече трети път си 
позволявам да му представя моя работа – първо план, после резюме на 
книга, а сега – библиографията, по която работя. Писах му също, че ха-
ресвам статията му, която прочетох. Никакъв отговор.  

Директорът на института, Йошикава-сенсей, комуто предадох ра-
ботната си библиография, ми кима на влизане в института. Президентът 
на университета, Нишимура-сенсей, ми благодари мимоходом за ново-
годишната картичка и ми се извинява, че още не е прочел моя проект и 
библиография.  

С Усами-сан си разменяме по няколко неизбежни реплики всеки ра-
ботен ден, когато тя не си е дала поредната почивка (о-ясуми). Това 
мълчание някак тегне, но, изглежда, те не го усещат.  

Е ли това част от Дзен?  
Всички тук се правят на много заети, да си зает е прилично, но ни-

кой не работи „като хората“. Всеки тук сякаш гледа да откачи по всяка-
къв повод минута, час, ден, а защо не и седмица. Къде е легендарната 
японска дисциплина и работливост? Не се съмнявам, че още я има там, 
където правят своите машини. 

В размножените еднакви по примера на Макдоналдс и КFC вериги 
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магазини, офиси, ресторанти и клубове (Lowson, Loteria, Tu-ka, 
Pachinko...) стоят и щъкат еднакви джобни момичета с униформи и 
еднакви фрази: „Ирашаимасе-е-е“ при посрещане и „Аригато 
годзаймашта-а“ при изпращане на клиента. Ръцете им пипат сръчно и 
оперативно. Краката им ситнят делово. Очите им гледат искрящо и гос-
топриемно. Усмихват се блестящо и приветливо. Като от един конвейер 
са.  

Само им задай необичаен въпрос, и започват да се шашкат. Явно 
бобините им прегряват поради несъвместимост на операцията, която ви-
наги изискват чужденците (ах, тези гайджини!), със софтуера, с който 
идват на щанда. Опитайте се да изпратите багаж за чужбина от нормал-
на, а не специална поща или да направите международен банков превод 
от обикновена банка! Ще жужат като кошер, ще щъкат като ято врабче-
та, ще се усмихнат петдесет и един пъти, докато се предадат и ви отпра-
тят с видима обида за това, че им разбивате „хармонията“, сиреч програ-
мата. Вие сте ги унизили и засрамили, те са се почувствали непълноцен-
ни във вярната си служба (гири). В този момент тези усмихнати създа-
ния стават ваши врагове и отмъщават с игнориране на гайджина заедно с 
неговия проблем.  

„Ако възникне проблем, който не е бил срещан досега, започва хаос 
и паника. Те не знаят как да реагират. Обикновено трябва да чакаш, до-
като те из-пратят запитване към висше началство, за да ти разрешат „не-
обичайния проблем“, обяснява Митко Ялнъзов, който преподава тук в 
Киото юнивърсити. 

Ето това е автоматизмът на тези хора с уникални мозъци, чийто 
wetware (уетуеър) в обикновения живот става предимно за копиращи и 
адаптиращи функции и притежава гъвкавостта, изобретателността и 
творческата стихия на андроид. Нищо чудно: тук е налице силна конфу-
цианска нагласа, без някой да споменава Конфуций. Конфуцианството е 
философия на неподвижния социален ред. Този ред е удобен за властта. 
Индивидуалната автономия и самоотговорност е слаба. Социалната йе-
рархия е вид природен ред – идеята за „небесната“ подредба на нещата 
идва от Китай. 

15.01. В програмата (обичая) на японците влиза малкият жест на 
помощ към непознатия. В автобуса изпускам монета и виждам, че е от 
две японски йени. Не си правя труда да се наведа да я взема. Но при сли-
зането от предната врата някой ме докосва по рамото и едно момиче с 
най-милата усмивка и с извинение („Сумимасен!“) ми връчва намерената 
монета.  

За сметка на това аз работя като луд, в моето си темпо. Основното 
ми занимание е да събирам и изчитам будистката литература според 
подготвената библиография. Чета за развлечение и разни книжки за 
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Япония. Практикувам статичен домашен спорт. Когато излизам в Сити-
то, се опитвам да намеря банкомат, който да чете моята Visa card. Не 
откривам. Остава единствено един банков офис, където попълвам искане 
и ми отброяват сумата.  

Болница (продължение) 
Кварталната болница до университета (Еммачи хоспитъл) е като 

другите. Влизаш сутринта раничко във фоайе с отделение за чакане с 
много пейки и сядаш да чакаш. В осем пускат компютър и пациентите се 
нареждат на опашка за регистрация. Вкарваш здравната си карта в про-
цепа и натискаш бутон за съответното болнично отделение (надписан с 
канджи). Принтерът ти изпечатва номер, с който отиваш да чакаш пред 
съответното отделение (да кажем, урология). Мен по грешка ме изпра-
щат в ортопедия (понеже обясних, че ме боли кръстът) и чакам на две 
места. Помага ми усмихната пълничка сестра, която говори малко анг-
лийски. Отделя ми специално внимание. Радва се на възможността да 
прояви езиковите си способности.  

Всички пациенти чакат спокойно и няма нетърпеливи, забързани, да 
не говорим за ядосани. Скандалите са немислими тук. Седиш си и чакаш 
да те повикат. Кабинетите са със завески. Медицинските сестри излизат 
от завеските с папки в ръка и пропяват име на пациент:  

– Хагаши-сааан!  
Въпросният Хагаши-сан скача от мястото си на пейката и се забърз-

ва според възможностите си към лекарския кабинет. Повечето от паци-
ентите са пенсионери. Японците след 50–60 години се смаляват още по-
вече и някои се прегърбват. Дали от многото работа или от вродени осо-
бености на скелета, те губят правата си стойка по-забележимо от нас. И 
така, пациентът се носи леко приведен към доктора. Преглеждат го бав-
но. После отива да чака на друго място, пред касата, за да си плати прег-
леда или да му го отметнат в документите за здравна осигуровка.  

Персоналът направлява хората безотказно и неумолимо от самото 
начало (рано сутрин), когато ги разделят на групи за чакане, до самото 
излизане от болницата (към обед). Сестрите сноват като пчелички и пос-
тоянно се чуват напевни кукленски викове: „Муромачи-сааан…, Хагау-
чи-сааан… Хара-сааан!“  

Скицирам си проблема (бъбреци с камък вътре), написвам датата на 
операцията, която ми правиха преди години, датата на последния прег-
лед в България, когато отново ми откриха камъни, и датата на кризата в 
Киото.  

Сестричката извиква с мъка името ми и влизам. Докторът (Кобата-
сама) е отворил английско-японски речник, за да говори с мен. Както и 
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очаквам, от болницата Такеда, където ми правиха снимка, резултатът не 
е изпратен тук. Показвам на д-р Кобата документ от аптеката за закупе-
ното лекарство против болки Voltaren. Той разбира от обясненията и 
рисунките ми за какво става въпрос. Изпраща ме на ехография и рентген, 
но днес работното време свършва. Денят за изследването е събота. Пла-
щам си за прегледа 2820 йени.  

Докато чакам, ме заговаря възрастен японец. Темите са същите като 
на всеки любопитен към чужденеца и у нас: език, заплати, цени. Питам 
го колко струва едно жилище от 60 кв. м в Киото. На мен такова жилище 
в София ми излезе около 10 000 долара с обзавеждането. Аз му написвам 
цена $20 000 и той ахва: „ясуй!“ (евтино!). В Киото е $350 000! Напис-
вам му и заплатата си: $250, и той пак ахва.  

2.02. Преглед при д-р Кобата, сонография и рентген. Имам час от 
миналата седмица: 11,30 за преглед и 11,40 за ехография. Не се спазват. 
Ехография ми правят към 12,15, а преглед – в 13,30. Чакането пред каса-
та продължава до 14,30. Закъснение – към три часа! В София бих вдиг-
нал скандал при такова чакане.  

Усещам следа от съчувствие или по-скоро интерес от страна на док-
тора като към чужденец. Сега чета, че в Япония да покажеш, че те боли, 
е унизително. Японците издържат на болка. Тейлър пише: „Іn Japan, a 
pain-killer is a culture-killer“ (в Япония болкоуспокояващите са убийци на 
култура). Същите изследвания са ми правени и в България. Гледам на 
монитора сенките на пулсиращите бъбреци и белите петънца на камъни-
те. Резултатите се потвърждават: имам камъни и в двата бъбрека, вдясно 
е най-големият. Определят го на 9 мм. Доктор Кобата казва, че ултразву-
ковото разбиване се прилага за по-големи камъни.  

„Без страх и угода“ 
В Япония и в Китай вестници рядко се четат. Във вестниците пише 

едно и също – само позитивното. Това положение ни е до болка познато, 
поне на по-старите. У нас, в България, аз престанах да чета вестници по-
ради помията, с която ме заливат. Тук, в Япония, хората не четат вестни-
ци поради скуката на пресата.  

The Japanese Times с подзаглавие „All News Without Fear and Favor 
– Всички новини без страх и угода“ е доста страхлив и угоднически вес-
тник, в който новините се подбират най-внимателно. При това няма 
опасност да го четат японци. (Представям си какви са японските вестни-
ци на японски!) В най-новия брой има „критична статия“ за правителст-
вото на премиера Джуничиро Коидзуми по повод на смяната на външния 
министър г-жа Макико Танака – изключително енергична жена, която бе 
в центъра на вниманието на медиите заради конфликта в Афганистан. 
Премиерът я маха, защото засенчва репутацията му – тъкмо заради добра 
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работа! Критиката на статията обаче не говори така, би било много скан-
дално. Привежда се изказването на Минео Судзуки, председател на уп-
равляващата либерално-демократична партия. Според него свалянето на 
г-жа Танака ще свали още доверието към управляващата партия, което и 
без това е на най-ниските си равнища от много време насам – около 
80%!  

Във вестника се споменава и името на България, и то два пъти – за 
борсите и за тениса: „От българската столица София до Талин в Естония 
борсите в Източна Европа са такава дупка, че оборотът им е сравним с 
този на местен супермаркет.“ На спортната страница се казва, че Йелена 
Докич и Магдалена Малеева от България побеждават в турнир.  

Йената е паднала до 132,5 за долар! Когато дойдох, курсът бе 116. 
Финансовият министър отрича, че йената се отслабва изкуствено, за да 
се превъзмогне рецесията. Има страхове в Азия, че японците отслабват 
йената. ASEAN (азиатският аналог на Европейския съюз) е най-голямата 
търговска организация в света. Японците успокояват партньорите си от 
ASEAN и обикновените хора, че ще последва покачване на йената до 128 
йени за долар. Но това, изглежда, е трик, насочен към общественото 
мнение. (Тази оценка ще се окаже вярна. В банката имам доста йени и те 
се обезценяват с всеки изминал ден. Какво да правя? Да ги обменям, или 
да чакам?) 

 „Японците се опитват във всеки момент да представят само пози-
тивното от Япония… Негативните аспекти от всякакъв вид нормално се 
пазят скрити“ (McQueen: „Japan, a Budget Travel Guide“). Пита китаеца 
Цан-сан и той ми каза, че и в Китай е така.  

Японците си украсяват малка част от живота и се взират в нея. Това 
е като парк вътре в храма, който изобразява природен пейзаж, но не ка-
къвто е в природата, а много по-красив. Погледнете обаче през оградата 
на парка и ще видите безформена, еднообразна, непроходима гора от 
криви нискостеблени дървета. Това е природната среда, в която японе-
цът строи своите градини. Така японците те подтикват да гледаш и на 
цялата им страна, и туристите са смаяни от тази подправена и подравне-
на Япония. Но когато надникнеш по-навътре, а това става неизбежно с 
времето, си шокиран и объркан, докато картината ти се намести. 

Навсякъде се говори, че в Япония модерната архитектура е стигнала 
своите върхове. Но в действителност доминират квадратни и правоъгъл-
ни сиви и бели бетонни сгради, между които са се сгушили мизерни къ-
щурки. Това го има и извън Япония, но не в такава теснотия. Много въз-
хваляващи статии и книги са написани не само за архитектурата в Япо-
ния от едноседмични впечатления. Тук е отразена и размножена по света 
картината, украсена от японците.  
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Може ли да се гледа на Япония обективно? Ако изобщо е възможно, 
това е много трудно. Във всеки случай не е почтено да се критикува, без 
да се разбира. Японците имат последната дума по въпроса, това е 
тяхната страна. Както са си с по-къси крака и имат право да си се ха-
ресват именно такива, така могат да си имат квадратни бетонни сгради и 
глави (каквито именно са подходящи за съгласуван и сигурен ход нап-
ред). Гайджините пък страдаме и затова имаме право да се възмущаваме 
от лицемерието, отхвърлянето на чужденеца, студенината и липсата на 
избор, от непасването на услугите със световните стандарти.  

Външната оценка е най-често неуместна. Но тя идва на място, кога-
то външният човек е атакуван с тотално неприемане и неразбиране. Как-
то японците не приемат откритото и общително поведение и непосредс-
твеност в новия контакт, така и чужденецът може да не приема церемо-
ниалността, лицемерието и прикриването на мислите в общуването. Как-
то те не проговарят английски, така и ние имаме право да не учим япон-
ски. Но се намираме на тяхна земя и затова се съобразяваме. Носим пос-
ледствията от това да си чужд. Намирам примерно традиционната гра-
фика, погрешно представяна като японска дзен-графика, за много скучна 
и лишена от емоция. Намирам старинния театър Но, в който се разхож-
дат по сцената с протяжен вой, за неестетичен. Както те например нами-
рат София за много мръсна и нашите коли за много стари. Все пак да 
имаме предвид, че японският свят е твърде затворен и нищо не е създа-
вано тук за чужденци.  

Срещу японския „социалистически реализъм“ стои американският и 
по-умерено западният критицизъм. Западните анализатори безмилостно 
демитологизират съвременната японска политика. Тук те проявяват една 
основна слабост: нежелание да разберат японската гледна точка. Без това 
обаче не може да се разбере достатъчно дълбоко японската политика.  

„Много лъжат!“ 
Това го чух, но не го вярвах. Сега ми се струва, че с пълно право 

мога да нарека жълтите си познати лъжци, защото те говорят едно, а 
правят друго. Едно на ръка е лицемерието. Но те поемат ангажименти и 
не ги изпълняват.  

Примерно казваш на някого, че е винаги добре дошъл (съседа Цан-
сан или Ю-мин). Те казват: хай, но не идват. Това добре, но историята се 
развива. На електронно съобщение те отговарят. Извиняват се за неидва-
нето или закъснението и те окуражават да направиш втора уговорка. На 
втората уговорка казват отново хай и отново не идват. Те разсъждават 
примерно така: „Преди всичко недопустимо е да отидеш неканен на гос-
ти, както е неприятно някой да ти се изтърси неканен в малкото ти жи-
лище, в малкото часове, когато разпускаш.“ Аз също не бих приел някой 
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да ми се изтърси така само защото от учтивост съм му казал, че е добре 
дошъл винаги. Така и не бива да отида въпреки неговата покана, защото 
би било голяма дебелащина. Когато тази покана се развие обаче в уго-
ворка, неидването вече е неприемливо – то си е чисто незачитане. Но не 
им мига окото. Явно за тях „лицемерието“, „двуличието“ и „подвеждане-
то“ са нещо обикновено. Или не разбирам из основи тяхната всекидневна 
етика (те не могат да ми я обяснят и да искат). Така или иначе те приемат 
уговорки, но не ги спазват. Това са досега впечатленията ми от онези 
японци и постоянно живеещи тук (китайци и две рускини, възприели 
японските нрави). От друга страна, онези, които общуват редовно със 
западняци, уважават и спазват уговорките.  

Много по-късно моля професор по социология в Киотския универ-
ситет да ми напише писмо-покана, за да кандидатствам за специализа-
ция. Беше му обяснено, че от него не се изисква никакво ангажиране, 
никаква реална помощ, а само едно писмо, при това написано от мен, т. 
е. само един подпис. Но самият страх да не би да го търся и да го загова-
рям за моята работа (както се и случи с Окимото-сенсей, моя хост-
сайънтист в Ханацоно) сигурно му причинява безпокойство. Затова той 
се старае да откаже и накрая успява с цената на няколко лъжи, които мо-
гат да се разкрият при алтернативен източник на информация. Първо той 
лъже, че няма нищо против да стане домакин-учен, но ти трябва да посо-
чиш своите изисквания. Ако си достатъчно наивен да пишеш, че искаш 
неговата авторитетна помощ в своето изследване, той ще те отреже по 
най-милия начин, защото няма да може да отдели време за твоите изс-
ледвания и затова не може да те покани. Ако пък му оставиш по-малко 
място за лавиране, примерно като пишеш, че не искаш никаква помощ от 
него, а само един подпис, тогава идва голямата торба с лъжи. В своето 
писмо професорът обяснява, че са го преместили и всъщност вече не е в 
този, желания от теб отдел. И че там го товарят с много непривична за 
него работа. И че поради тази дяволска заетост не може да ти помага ре-
ално. И т. н, и т. н. 

Моят съсед Цан, който ми идва два-три пъти, ми се извинява, че не 
може да ме покани. Аз никога не чух и не видях да има гости. Изключе-
ние бе една конспиративна дама, която водеше в единадесет през нощта 
и аз случайно се прибирах по същото време. Той бе доста объркан. Кол-
ко прикрити хора! 

„Хостесу-бар“ и „Love-hotel“ 
За баровете с хостеси в Киото трябва някой да те насочи. В малки 

реклами за чужденци се срещат обяви за такива барове. В малка стаичка 
като в караокето, хостесата пали цигарите на клиента, сипва му питието. 
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Кавалерството в Япония е обратно на западното – жената обслужва мъ-
жа. Ако барът е с англоезичен персонал, може да се проведе и разговор. 
Момичето е симпатично, смее се на шегите на госта, ангажира го в неве-
роятно глупав разговор. Контактът е ограничен, ръка на бедрото, леко 
опипване.  

Донасят малко уиски с лед и сода, ядки и шоколад. Това не се по-
ръчва, но се плаща. В Токио само сядането било 100 долара. С времето 
цените на следващите питиета растат. Стигне ли се до секс, се иска фи-
нална сума (от порядъка на 200 долара). Еротичен масаж в смесена баня 
струва към 300 долара. Големите японски бизнесмени посещавали чес-
тичко подобни барове (водейки понякога западни партньори). Оборотът 
на тези барове е показател за моментното състояние на японската ико-
номика според Тейлър.  

Съществуват „love-hotel“ (любовни хотели), отличени външно със 
самите си имена и с неоновите фасади с френски или арабски мотиви. 
Там срещу нормална хотелска цена се наема стая. Стаите се избират по 
снимки. Те са с различен интериор (легло, големи огледала, телевизор, 
масичка с фотьойли, баня с джакузи). На разположение са нужните ат-
рибути за комфортен секс. Клиентите натискат съответния бутон под 
избраната стая и плащат на гише на невидим касиер. Няма регистрация и 
фискален бон. „В Щатите мотелът е класическата сцена за откраднат 
секс. Но аз не знам мотел в Америка, който да изглежда като замъка на 
Чилон или да е отличен с големи неонови надписи... Японският бизнес-
мен на такива места се държи като пубертет, а японският мъж има сексу-
алната зрелост на тринайсетгодишен“ (Taylor). 

Роши 
Роши, буквално „вълна-човек“, значи дзен-учител. Всеки манастир 

разполага с роши, но все по-малко са истинските дзен-учители. Аз се 
разминах с учителя Коно Тайсу, бивш президент на Ханацоно юнивър-
сити. Разменихме си писма, но когато отидох, той вече се бе оттеглил в 
обител близо до Кобе.  

От Интернет страницата на IRIZ ми е познат и Урс Ап, швейцарец, 
сътрудник на института, който списва електронното списание „Еlectronic 
Bodhidharma“ и е мотор на създаването на огромна колекция от елект-
ронни оригинални чан-текстове. Двамата заедно с проф. Сейзан Янаги-
да основават този институт през осемдесетте години.  

24. 01. Запознавам се с Урс Ап! Днес се регистрирам като чужденец, 
пребиваващ в страната повече от два месеца. Оказва се, че съм втори 
българин в тази част на Киото. Но служителката отказва да ми даде ин-
формация за сънародника (сънародничката). Когато се връщам от регис-
трацията, се появява легендарният Урс Ап. Разпознавам го по снимката 
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от Интернет още като влиза – висок, слаб, с буйна коса и мустаци и с 
широка усмивка. За пръв път срещам човек, който проявява интерес към 
работата ми, и разговаряме подробно за проекта „Дзен и границите на 
езика“. Проявява интерес и към моя вариант на „Дзен-философия на на-
уката“. Пита ме дали имам текст на английски и обещавам да му изпратя 
резюме. За сметка на това Окимото-сенсей още не е благоволил да хвър-
ли поглед върху материалите ми.  

Окимото-сенсей. Днес най-после се запознавам и с Окимото-сама! 
Той случайно влиза в института в мое присъствие, след като не дойде на 
уговорената преди това среща. Изслушва ме и може би разбира нещо от 
моите обяснения относно продължаването на срока на пребиваването ми. 
Подписва писмото до фондацията, написано от мен, и е много учтив.  

Сенкей Шибаяма, роши, автор на фундаментален труд и преводач 
на Мумонкан – един от класическите чан-сборници с коани и комента-
ри, бил учител на Сейзан Янагида, основателя на този институт и всеп-
ризнат световен авторитет по историята на китайския чан-будизъм. 
(Дюмулен, автор на огромна двутомна история на Дзен, го цитира мно-
гократно.) Сега Янагида-сенсей е в пенсия и живее в къща с жена си, 
майстор на ча-но-ю, недалеч от храма Нандзен-джи, чийто абат е бил 
Шибаяма-сенсей.  

Чета книгата „Цветето не говори“ на Сенкей Шибаяма точно за 
смирението и смъртта. Шибаяма, както и другите съвременни дзен-
учители разбират съвременността повърхностно: като време на бързане 
и умора, като време на лишеност от дух. Далай лама пише в същия дух. 
Това е опростяване. Светът на съвремието е много по-сложен, в него има 
и лишеност, и излишество от дух.  

Дзен-учителят знае кога ще умре. Когато дойде време за умиране, 
роши не може да избегне смъртта, но обикновено я „контролира“. В раз-
кази от чан-будизма той съобщава на монасите кога ще напусне този 
свят, уединява се в медитация и си отива спокойно.  

Бодхидхарма 
Първият патриарх на Дзен (Чан) е Бодхидхарма. Този странен ин-

дийски монах дал исторически тласък и нова посока на китайската ду-
ховност, претопявайки в будизма нагласата на най-радикалния даосизъм, 
излизащ извън езика и следващ Пътя на Вселената и на стоящата „зад 
нея“ Празнота (санскр. шунята, кит. кун, яп. ку). Предаването на робата 
на чан-патриаршеството води началото си от него. Той пристигнал в Ки-
тай през VI в. и провъзгласил:  

Независимо от буквите и думите, 
Пряко сочейки към човешкия ум! 
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Без изкачване по някакви стълбици, 
А изкачвайки се право към земята на Буда! 
Носейки се по дълбокия океан около три години, Майсторът 

Бодхидхарма стигнал Южния бряг (на Китай) точно на 21 септември от 
осмата година на Пу Тун от династията Лян (527 сл. Хр.). 

 Сяо Као, управител на Куан, го приел с царски етикет и изпратил 
писмено съобщение за новината до императора У. Когато императо-
рът получил доклада, той изпратил пратеник с императорска покана за 
посещение. На 1 октомври Майсторът пристигнал в Дзин Лин (тогава 
столица).  

Императорът произнесъл слово:  
– Откакто аз управлявам, се построиха много храмове, преписаха 

се копия на сутри, а монасите се умножиха безчет. Каква заслуга имам 
за това? 

Майсторът отговорил:  
– Няма заслуга. 
Императорът попитал:  
– Как така няма заслуга? 
Майсторът обяснил:  
– Такива светски дела носят малко плодове в човешкия и небесния 

свят и са причина за раждания и смърти. Те са като сенки, съпътст-
ващи нещата. Те изглеждат така, както ако съществуваха, но нямаха 
реалност. 

Императорът попитал:  
– Тогава какво е истинска заслуга? 
Майсторът отговорил:  
– Чистата мъдрост е непостижимо пълна и природата ѝ е нема-

териална. Такава заслуга като тази не може да се постигне по светски 
пътища. 

Отново императорът попитал:  
– Какъв е първият принцип на Свещеното [учение]? 
Майсторът отговорил:  
– Самата празнота. Няма нищо свещено. 
Императорът попитал накрая:  
– Кой разговаря с мен? 
Майсторът казал:  
– Не зная. 
Императорът не можал да разбере тези думи на Майстора.  
Разбрал, че природата на императора не е в съгласие с неговата соб-

ствена, Майсторът тайно прекосил Реката от Северната империя на юг 
на 19 същия месец. На 23 ноември той пристигнал в Лоян. Тогава се на-
вършвали десет години от режима на император Сияо Мин от Късната 
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Уей династия (на Южната империя). 
 
*** 
Бодхидхарма се установил в храма Шао-лин в планината Сун и се-

дял в мълчалива медитация срещу стената от сутринта до вечерта. Хора-
та се чудели кой е той и го нарекли Би-гуан Брахман (Брахман взрял се в 
стената).  

По това време там имало будистки монах на име Шън-хуан, който 
бил широко информиран и който бил живял в Лоян от дълго време. Той 
четял много всякакъв вид книги, които говорели за дълбокия Принцип. 
Той въздъхнал и си казал: „Ученията на Конфуций и Лао-дзъ не са нищо 
повече от обичаи и етикет, а книгите на Джуан-дзъ и „Книгата на Про-
мените“ все още не стигат дълбочината на чудния принцип. По-късно 
чух, че Майстор Дхарма живее в манастира Шао-лин. С този превъзхо-
ден човек наблизо аз трябва да достигна по-дълбоко ниво на разбиране.“ 
Тогава той отишъл при майстора, искайки да бъде наставляван от сутрин 
до вечер. Майсторът обаче не му проговарял, а седял в медитация през 
цялото време, с лице срещу стената.  

Хуан си мислел: „Хората от древността търсели Пътя, като смазвали 
костите си, за да извадят костния мозък, разрязвали вените си, за да нах-
ранят гладни [животни], разстилали косите си, за да покрият калния път, 
за да дадат път на духовния човек, или скачали от високи скали, за да 
нахранят гладни тигри. През всички векове хората са правели така. Кой 
съм аз?“ 

На 9 декември същата година валял тежък сняг. Шън-хуан стоял 
упорито и неподвижно [в двора на храма Шао-лин]. На сутринта на 
следващия ден падащият сняг станал толкова дълбок, че стигнал колене-
те му.  

Майсторът Бодхидхарма тогава проявил загриженост за него и го 
попитал:  

– Какво целиш, като стоиш в снега толкова дълго? 
Шън-хуан изхълцал и през сълзи го помолил:  
– Моля те, Майсторе, имай милост. Отвори вратата на нектара. Пре-

дай съобщението, което освобождава живите същества! 
Майсторът казал:  
– Превъзходният, несравним, духовен Път на Будите е приемлив 

само след дълги еони стремеж за превъзмогване на невъзможното и за 
понасяне на непоносимото. Как би могъл човек със слабо качество, мал-
ко разбиране, слаб интерес и бавен ум да стигне Истинската колесница? 
Стремежът към това ще бъде напразно усилие. 

След като изслушал това обяснение от Майстора, Шън-хуан тайно 
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извадил остър нож и отрязал собствената си лява ръка, поднасяйки я на 
Майстора. 

Убеждавайки се, че той е добър съд за Дхарма, Майсторът казал:  
– Всички Буди в търсене на Пътя са започвали с пренебрегване на 

телата си в името на Дхарма. Сега ти отряза ръката си пред мен. Навярно 
имаш правилна нагласа. 

Майсторът тогава го нарекъл Хуей-къ. Хуей-къ попитал:  
– Мога ли да чуя за печата на Дхарма на Буда? 
Майсторът казал:  
– Печатът на Дхарма не е нещо, за което може да се чуе от други. 
Хуей-къ казал:  
– Умът ми още е безпокоен. Моля те, успокой го, Майсторе! 
Майсторът казал:  
– Донеси ми ума с, и аз ще го успокоя. 
Хуей-къ отговорил:  
– Търсих го, но той е непостижим. 
Майсторът казал:  
– Умът ти е успокоен. 
 
*** 
След като минали девет години, Майсторът поискал да се върне в 

западната земя на Индия. Той казал на своите ученици:  
– Дойде време за мен да се върна у дома. Искам всеки от вас да по-

каже своето разбиране. 
Един ученик, Дао-фъ, отговорил:  
– Според това, което разбирам аз, функцията на Дао не може да 

се схване чрез словесно познание, нито е встрани от словесното позна-
ние. 

Майсторът отбелязал: 
– Ти спечели моята кожа! 
Монахинята Цун-чи казала: 
– Това, което разбирам сега, е като погледа на Ананда към света 

на Аксобя Буда. Той може да се види в единичност, но никога в двойст-
веност. 

Майсторът казал: 
– Ти спечели моята плът! 
Дао-ю казал: 
– Четирите велики елемента са изначално празни, петте агрегата 

(физична форма, усещане, възприятие, съзнание и мислене) не същест-
вуват и в моето схващане не може да се намери даже едно нещо. 

Бодхидхарма провъзгласил: 
– Ти спечели моите кости! 

 



 103 
 
Накрая Хуей-къ се поклонил и останал безмълвен. 
Майсторът казал:  
– Ти спечели моя костен мозък! 
Гледайки Хуей-къ, Бодхидхарма му казал: 
– В отминали времена Татхагата връчил на Махакашяпа истинското 

око на дхарма. През патриарсите от един на друг то е стигнало до моите 
ръце. Сега ви го давам и вие трябва да го пазите добре. Освен това аз ви 
давам моята жълта роба, която ще бъде свидетелство за вяра в дхарма. 
Всяко от двете има своята значимост, която вие трябва да познавате. 

Хуей-къ казал: 
– Бихте ли ми разкрили значенията? 
Бодхидхарма отговорил: 
– Като носите печата на дхарма, вие ще бъдете вътрешно в съгласие 

с освободения ум, а пазенето на робата ще фиксира външното духовно 
послание. В следващите поколения, когато взаимното доверие ще е сла-
бо и ще възникнат съмнения, хората могат да кажат: „Той бе човек от 
Индия, а вие сте синове на тази земя – как би могла дхарма да се преда-
де? Какво е доказателството?“ Сега вие получавате робата и дхармата и 
те могат да служат като доказателство и дейността на посланието ще бъ-
де освободена от пречки. 

След двеста години ще дойде време да спре предаването на робата. 
Тогава дхарма ще бъде разпространена навред по света. Но въпреки че 
много хора ще познават Дао, малко ще го практикуват; и въпреки че 
много ще проповядват Принципа, малко ще го проумяват... 

Дойдох на тази земя 
да спася заблудените с предаването на дхарма. 
Едно цвете ще разцъфне с петолистен цвят 
и плодът ще узрее сам. 
Майсторът им казал още:  
– Нося със себе си Ланкаватара сутра в четири свитъка, която също 

ви оставям. Тя съдържа есенцията на духовното учение на Татхагата и 
позволява на всички живи същества да стигнат просветление. Откакто 
дойдох тук, съм тровен пет пъти и всеки път аз отделях отровата, за да я 
изследвам. Когато я поставях върху камък, камъкът се разпадаше. Аз 
поисках да напусна Индия заради тази Източна земя, защото имах виде-
ние на Махаяна в държавата Шън, в префектурата Ци. Аз преплавах оке-
ана и пресякох пустинята, за да предам дхарма. По време на моето тър-
сене аз намирах само хора, които бяха като заекващи глупаци, но сега 
имам вас и ви предадох посланието. 

 
*** 
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Въпреки че Хуeй-къ бил запознат с най-различни теории относно 
природата на ума, той не бил все още в съгласие със самото Дао. Майс-
торът работел само върху грешките му и не му обяснил същността на 
„без-ум-ието“ (mindlessness).  

Хуей-къ казал: 
– Вече спрях отношенията си с множеството неща. 
Майсторът попитал: 
– Още ли не си умрял напълно? 
Хуей-къ отговорил:  
– Не, аз не съм напълно мъртъв. 
Майсторът казал: 
– С какво можеш да потвърдиш, че не си мъртъв? 
Хуей-къ отговорил: 
– Аз го зная ясно, ясно, през цялото време. То не може да се помес-

ти в думи. 
Майсторът казал: 
– Това е чист ум, достигнат от Буда. Няма съмнение относно то-

ва. 
„За смъртта на Бодхидхарма се съобщава, че е настъпила от отрова 

през 536 г. Други съобщават, че се е запътил за Индия.“ (Из дзен-
летописа на Дао Юан: „The Transmission of the Lamp“). 

Хуей-нън, Шестият патриарх 
В ерата на Сиен Ен (670–673 сл. Хр.) мирянин дошъл от държа-

вата Син да види Майстор Хунжън. Фамилното му име било Лу, а лич-
ното му било Хуей-нън.  

Майсторът го попитал: 
– Откъде си дошъл? 
– От Лун Нан, господарю. 
Майсторът се заинтересувал: 
– Какво искаш да правиш тук? 
Хуей-нън отговорил: 
– Единственото, което искам, е да стана Буда. 
Майсторът казал: 
– Човек от Лун Нан не може да има Буда-природа. Как можеш 

да очакваш да станеш Буда?  
Пришълецът отвърнал: 
– Има разлика между човека от Юг и човека от Север, но как би 

могло да има разлика в тяхната Буда-природа? 
Майсторът разбрал, че това е необикновен човек, но му се прис-

мял и му заповядал да отиде в кухнята. Хуей-нън се поклонил ниско в 
краката на Майстора и следващите осем месеца той работил безспирно с 
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чукалото и хавана в стаята за счукване на ориз.  
Когато Майсторът преценил, че времето за предаване е дошло, 

той обявил на събранието: „Истинската дхарма е трудна за разбиране. 
Вие не трябва да разчитате на думите, изречени от мен, а да съчините 
строфа в израз на вашето собствено разбиране на дхарма. Дхармата и 
робата [свидетелството за предаване на учението] ще бъдат предадени на 
онзи, чиито думи са в най-силно съгласие с дхармата.“ 

При Майстора имало около 700 монаси. Всички те разглеждали 
главния монах, Шен-сю, като най-вероятния наследник на Петия патри-
арх. Той бил уважаван от всички като най-учения монах от конгрегация-
та и бил добре запознат с вътрешните (будистко) и външните (конфуци-
анските и даоистките) писания. Братята всички го гледали, казвайки: 
„Кой друг с изключение на почтения Шен-хуей ще дръзне да съчини та-
кава строфа?“ 

Шен-сю знаел, че сангхата тайно го хвалела, и не мислейки за 
нищо друго, той написал своята строфа на стената на коридора. Тя гла-
сяла: 

Тялото е дърво на Бодхи (просветлението), 
Умът е като гладко огледало. 
Чисти го постоянно и внимателно 
И не оставяй да събира прах.  
Когато Майсторът минавал покрай стената, той бил изненадан от 

четиристишието. Той го разпознал като работа на Шен-сю и казал одоб-
рително: „Ако следващите поколения работят в съгласие с това, те ще 
постигнат чудесни резултати.“ 

Тази стена в коридора била построена за панорама за илюстрации 
на „Ланкаватара сутра“ от Лу-дзие, пенсиониран служител и учен. Кога-
то строфата била намерена на стената, рисуването било прекъснато и 
всички в храма били инструктирани да рецитират строфата.  

В стаята за мелене на ориз Хуей-нън чул строфата от други мо-
наси и попитал:  

– Какво е това? 
Те отговорили: 
– Не знаеш ли, че нашият Майстор, търсейки свой дхарма-

наследник, каза всеки от нас да съчини духовно твърдение във фрмата на 
стих? Това е строфата, композирана от Брат Шен-сю; тя е напълно одоб-
рена от Майстора, така че дхармата и робата сигурно ще преминат в не-
гови ръце. 

Хуей-нън, който не знаел йероглифите, попитал:  
– Какво се казва в строфата? 
Те я рецитирали за него и след малка пауза той отбелязал: 
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– Красива е наистина! Но той още не е разбрал истината. 
Учениците го смъмрили с думите:  
– Как може прост човек като теб да разбере? Не говори такива 

глу-пости! 
Хуей-нън казал: 
– Не ми ли вярвате? Аз бих искал да съчиня нещо в отговор. 
Учениците не му отговорили, но се спогледали и се засмели. 
През нощта Хуей-нън помолил едно момче да го заведе до стена-

та в коридора (където строфата на Шен-сю била изписана, когато те 
пристигнали), Хуей-нън държал фенера, докато диктувал строфа до тази 
на Шен-сю, която изписвало момчето:  

Изначално Бодхи няма нищо общо с дърво, 
Нито пък умът е като огледало. 
Нищо не съществува изначално; 
Как може по него да полепне прах? 
Когато Майсторът видял този стих, той казал: 
– Кой съчини това? Авторът не вижда Буда-природата. 
След като сангхата чула коментара на Майстора, никой не обър-

нал повече внимание на строфата на Хуей-нън. Но същата нощ Хун-жън 
тайно из-пратил човек да повика брата-мирянин Хуей-нън от помещени-
ето за обработка на ориз да го посети в стаята му.  

Хуей-нън приседнал, за да получи робата и дхармата. Тогава той 
казал:  

– Дхармата винаги е била предавана, но защо се предава и роба-
та? 

Майсторът отговорил: 
– ...Робата може да причини спор, така нека тя остане у теб и не я 

предавай на никого. Ти трябва да заминеш на пътешествие, за да пазиш 
посланието, но отначало ти трябва да отидеш надалеч и да се скриеш, 
докато мине време. Като носител на робата животът ти ще бъде в такава 
опасност, в каквато е животът на човек с примка на шията. 

Хуей-нън попитал: 
– Къде трябва да се скрия? 
Майсторът обяснил: 
– Постой в окръга Хуай и се скрий за малко в окръга Хуей. 
Държейки робата в ръце, Хуей-нън се поклонил в краката на 

Майстора и излязъл. Още в същата нощ, незнаен за сангхата, той тръгнал 
на юг. 

Три дни след това патриархът Хун-жън не излизал на амвона да 
чете проповед. Монасите от сангхата го питали, но патриархът отгова-
рял: 

– Дао си отиде; какъв е смисълът да се пита за това? 
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Тогава те разпитвали: 
– Кой получи робата и дхармата? 
Майсторът отговорил: 
– Мирянинът Хуей-нън ги получи. 
Монасите си говорели: „Мирянинът Лу, наричан също Хуей-нън, 

е онзи, който получи робата и дхармата.“ Когато го потърсили, те разб-
рали, че го няма и навярно е далеч. Тръгнали да го преследват. 

*** 
От смъртта на Майстора до тази първа година от управлението на 

Дзин Дъ (1004 сл. Хр.) са минали 330 години. (Дао Юан) 
 
Единственият чан-текст, получил името „сутра“, е публичната лек-

ция-проповед и беседа на Шестия патриарх за ума и Аза („Олтарна сут-
ра“). Историята на нейното откриване е не по-малко интересна от исто-
рията на нейното създаване. Ръкописът е намерен в пещерата Дун-хуан, 
провинция Гансу. От този момент изследователите на Чан получили без-
ценни сведения за историческите перипетии на Чан в Китай. Това откри-
тие създало и много нерешени и нерешими въпроси.  

Mastering Work 
Четене, писане на дневник и книга за езика и света – това са в сту-

дената зима заниманията ми. Тук, в условията на статичност, събраност 
в работата, независимост и самота, мога да се фокусирам максимално в 
четене и писане. Мога също да развивам тялото си, макар за това да не 
разполагам с фитнестехника. Но най-важното е, че мога да развивам ра-
ботните си навици. Замислям се над това как се работи добре.  

Да работиш добре не значи да си потънал в работата. Обикнове-
но пишещият интелектуалец в период на вдъхновение е погълнат от 
творческия процес и напълно разбива всякакви режими. Той прекарва 
пред произведението неограничено време в неопределени порции и ча-
сове. Понякога работи нощем, понякога денем, един път за час, друг път 
за 20 часа. Носи се като сянка, пуши и пие. Това за него е свято време и 
той не допуска съвети, намеси и критика.  

Аз пък отдавна съм се убедил, че този разхвърлян начин на работа 
не прибавя нищо специално към ритмичната работа. От „вдъхновение“ 
са зависими неорганизирани хора без трудови навици. Можеш да ги чу-
еш да се оплакват, че не са работили отдавна, защото нямат вдъхнове-
ние. Творчеството е къртовски труд, а вдъхновението е емоционална 
нагласа, която рядко идва сама и обикновено се усилва в процеса на ра-
бота.  

Сграбчването от нова идея на най-неочаквано място в най-
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неочакван момент не носи нищо от нужната концентрация и условия. 
Достатъчно е драсване на едно-две изречения, и първият проблясък е 
спасен. Оттук нататък идеята може да почака. Емоционалният заряд е 
енергетичен фактор, но няма форма, а продуктът изисква фокусиране 
върху формата. Затова неща, писани в часове на вдъхновение и изглеж-
дащи гениални на автора си, най-често завършват пътя си в кошчето. Да 
не говорим, че подобна стихия превръща човек в развалина и не му оста-
вя време за нищо друго. Човек изоставя тялото си, здравето си, близките 
си, дома си, обществото.  

Mastering Work е сложно умение. Да работиш добре означава първо 
да вместиш работата в един здравословен жизнен ритъм и да контроли-
раш времето за работа така, че да водиш един нормален, разнообразен, 
щастлив живот. Да имаш време за работа всеки ден. Да спазваш редовно 
и достатъчно строго този ритъм (така че да можеш да го нарушаваш без 
риск от загуба на навика). Да не си зависим от желанието или нежелани-
ето. Тогава ще имаш време и за тялото си, и за почивка, и за развлече-
ния, и за спорт.  

Второ, добрата работа изисква силна концентрация за продължи-
телни периоди. Вниманието трудно удържа дългото фокусиране и е 
нужно да разхлабваш, като раздвижваш тялото. Майсторът на работата е 
майстор и на почивката, и на развлечението.  

Трето, Master of work не изостава с плановете и затова винаги може 
да отдели време за почивка, весела компания или излет в неделя. Той 
изпълнява ангажиментите си в срок, като не поема неизпълними анга-
жименти. В отговор на тревожно запитване от очакващ партньор не мо-
жеш да кажеш: „О, забравих!“, да се извиниш, а после пак да забравиш и 
така да се издъниш съвсем. Не можеш да се оправдаваш със заетост при 
неизпълнен ангажимент, когато заетостта означава именно изпълнение 
на ангажименти. Нямаш право да проваляш другите по силата на това, че 
не можеш да се организираш. Не си мисли, че си велик и затова ти е 
простено.  

Когато изглеждаш постоянно затънал в задачи и постоянно изос-
таващ, ти се мяташ насам-натам и не можеш да довършиш нищо. Потъ-
ваш все по-дълбоко в капана. Изглеждаш и си още повече зает, а продук-
тите са все недостатъчно. Който има вид на постоянно зает и неуспяващ, 
просто не умее да работи. Ако си майстор, ти си наясно с обема и 
трудността на задачата и знаеш за колко време да я свършиш. Онзи, кой-
то постоянно е задъхан да успее навреме да предаде това или онова, 
обикновено не успява да го направи.  

Тук, в условията на тотален емоционален дефицит и липса на парт-
ньори, в условията на продължителен културен шок, аз осъзнавам остро 
важността на ритъма и ценността на разпределеното усилие. Имам време 
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за всичко, включително и за културната и телесната болест.  
Mastering work включва решаващото за успехите и признанията 

умение да се пласираш социално. Тъй като за мен институциите са чиста 
условност и не се респектирам от тях, аз не полагам почти никакви уси-
лия за точно социално действие – общуване, което усилва позицията 
пред отговорни личности и организации. Не умея да завързвам здрави и 
перспективни познанства, да реагирам навреме и адекватно. Отбелязвам 
провал след провал пред японската бюрокрация. Правя опити за про-
дължаване на престоя ми, който свършва в края на май, а поканата и 
проектът ми за специализация са за две години – до края на октомври 
2003 г. Оказва се май, че миналият месец септември е бил единственият 
момент за получаване на нова стипендия от фондацията, настоящия ми 
спонсор, за периода след 1.06.2002. Тогава писах писма до Том Кърчнър 
и по негов съвет до Мишел Мор и президента Нишимура. Но не получих 
нищо от японеца, а французинът Мор бе много учтив в успешния си 
опит да ме от-клони. Не получих отговор и на запитванията си в самата 
фондация. Том ме бе успокоил, че като дойда в Япония, ще завържа 
връзки и ще намеря решение на въпроса, така се надявах и аз въпреки 
едното наум, което имах.  

Оказва се, че съм изпуснал и друг срок – декември, валиден за дру-
ги големи фондации с международни програми. Но когато се запознавам 
с финансираните от тях проекти, се оказва, че огромна част от тях са 
японски и от останалата Азия.  

Когато дойдох тук, първата ми работа с президента бе да формули-
рам проблема си и да поискам съдействие. Той охлади ентусиазма ми, 
като ме посъветва да кандидатствам отново от България след връщането 
си. Официалната покана от университета за две години не му направи 
впечатление.  

Януари е много усилен за мен в това отношение. Направих подро-
бен отчет, адресиран до моя учен-домакин Окимото-сенсей. Планът ми 
бе да напишем с него писмо до JSPS с молба за продължаване на стипен-
дията. Написах и текста на писмото и заедно с отчета и други документи 
го оставих на Усами-сан за подпис от Окимото-сенсей. След няколко 
дни той видял материалите и казал, че няма време да ги прочете – зами-
навал за чужбина. (Когато се върна по-късно, нямаше време поради се-
сия.) Явно не знае английски, но и така можеше да се справи с помощта 
на Усами-сан.  

Това игнориране бе за мен сигнал за скандална безотговорност или 
за непонятно недоволство. Но тъй като аз работех много усърдно по 
проекта си, при това при нулев интерес от негова страна, недоволството 
трябваше да е от друг характер. Може би е трябвало да заделя част от 
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стипендията си за него. Но как да разбера това? Как да определя каква 
част се полага за него? Как да му ги предоставя? Фондацията не споме-
нава и дума за такъв вариант. Вероятно в това двулично общество съ-
ществува отработен начин за този вид партньорство. Солидността на 
обществото стои по-високо от искреността и честността. „Спонсорира-
не“! Казва ли ти някой? Пък и смееш ли да питаш?  

Монокини, бикини и трикини 
26.01. В апартамента ми правим голямо far-well party (изпращане) 

на Мика, японката от партито в Бетсуин темпъл. Мика заминава в Авст-
ралия по обмен за специализация по екотуризъм. Фуми закъснява заради 
заупокойно будистко пеене в храма. Така че и партито закъснява. Без 
него подготвяме сукияки. Взел съм на заем голяма маса и столове от съ-
седа Цан-сан, когото също поканих и идва. Мика довежда приятелката 
си Чияки от Осака, която пък води своя приятелка от гимназията – из-
вънредно ефирно създание. Готвим и се въздържаме от пиене, но аз нас-
тоявам да се чукнем по български обичай още преди да дочакаме Фуми. 
Все пак моето жилище е част от България.  

Звучи български и западен рок, който преминава покрай ушите на 
гостите ми. Показвам си албума. Спират се с внимание на женските об-
рази и природата. Обсъждат снимка от морето с момичета по монокини.  

– Това си го снимал в момента на събличане, нали? 
– Не, това е нормално на плажа: монокини.  
Терминът е нов. Обяснявам го с помощта на съседни термини: би-

кини и трикини. 
– А какво е трикини? 
– Шапка, очила и джапанки. 
Групата е във възторг с изключение на засегнатата от разпуснатите 

балкански нрави Чияки-сан. Но възторгът е далеч от готовност да се 
последва примерът от далечната страна с разпуснати нрави. След това 
при всеки удобен случай Фуми ме кара да обяснявам разликата между 
монокини, бикини и трикини.   

Споделям, че в България правим дълго парти с групата студенти 
всеки петък след лекция в ресторант или бар. 

– Минна? Ишони? (Всички? Заедно?) 
– Минна, ишони, йору кара – аса маде. (От вечерта до сутринта.) – 

Няма нужда да преувеличавам. 
 Разказвам за отношения между студенти и преподаватели, за пъту-

вания и ваканции край морето. Обсъждаме романтичната любов, доста 
странна за тях. Шокирани са от моите бележки относно сексуалните 
обичаи в моята страна. Проблемът им е как е допустима свободна любов, 
при положение че човек е ангажиран. За тях това е твърде егоистично. 
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Говорим повече на английски. Чияки се ориентира, а за Мика езикът е 
задължителен предвид на следването в Австралия. Шашват се от това, че 
сме приятели с приятеля на дъщеря ми. Вдъхновението ми води до ма-
лък експеримент: 

– При нас за рожден ден на приятел е нормално да се подари моми-
че за една нощ. С това вече ги разбивам. Къде сте, самураи? Забравихте 
ли как вашите прабаби са били собственост на прадядовците ви и са пра-
вели сами въпросните подаръци за мъжете си? 

Стесняват се и не се пускат да танцуват. Малката си тръгва бързо. 
Чияки ми оставя е-mail адреса и номера на мобилния си телефон. Оста-
ваме до късно с Фуми и Цан, китаецът е донесъл трилитрова бутилка 
саке. Пиенето тук идва след здраво ядене.  

Поизхвърлих се. Давам си сметка, че като гайджин се опитвам да 
отстоявам идентичност и да отвръщам на изолацията с налагане на мои-
те ценности. Това прераства в мен в провокация и експеримент за опоз-
наване на японците. Тяхната реакция на чужди нагласи показва: 

– какво е изцяло вън от тяхната нагласа: сексуалната свобода, възп-
риемана като недопустима разпуснатост, романтичните чувства, изневя-
рата на семейните хора; 

– какво е на границата между отхвърлянето и приемането: показва-
нето на личните чувства, които у японците просто напират и понякога 
изскачат на лицето и в репликите, особено на парти с вино и саке, особе-
но в компанията на западняци и най-вече при провокативен разговор. 
Друго: този тип общуване със западняци разколебава обичайното и ри-
туализирано съгласие. Те показват и несъгласие. След колебание те по-
казват снимки от пътувания в чужбина и с чужденци; 

– какво приемат отвън: приемат разговор по тема с дебат; приемат 
да не плащат за купона. Аз бях купил пиенето, а Фуми – хранителните 
продукти.  

Нещо, което отсъства напълно в тяхната култура, е остроумието. И 
аз не успях да го провокирам. Фуми приема остроумните шеги, но не ги 
прави. За останалите (онези с по-високи комуникационни бариери) това 
ми изглежда изключено. Смеят се на моите езикови грешки с японския. 
Аз се опитвам да разигравам и тези грешки: инака – провинция, онака – 
корем: „Инака-кара онака-маде“ (ставаше въпрос за домашния алкохол).  

Какво човек крие и какво преувеличава в общуването с другите и 
непознатите? Навярно онова, което според него го поставя по-ниско от 
другите. Укриването понякога е сигнал за слабост, така че човек трябва 
да намери сили да го каже. Така аз признавам за социалните неуспехи на 
България, за лошото сътрудничество между българите, за негативизма на 
мисленето и особено за вестниците. (Да си дадат сметка колко не им 
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достига критика.)  

Mastering life? 
6.01. Храня се малко. Въздържам се, когато съм възбуден от фал-

шив нервен апетит без реален глад. Коремните мускули контролирам в 
най-висока степен. Стигам до 100 коремни преси. Когато се появи болка, 
аз я прогонвам ментално с отпускане. Днес съм без закуска и обяд (аз не 
закусвам тук) и се надявам да мина и без вечеря, макар че си сготвих 
вкусно нашенско ядене, което изкушава.  

Дзен, разбира се, е висше майсторство на живота: нищо излишно и 
пълно отдаване на силите в ясно съзнание, чисто възприятие, радост и 
просветление. Никакви ангажименти към Его-то. Аз съм далеч от това, 
но имам възможност да напредвам именно тук и сега, доколкото съм сам 
и независим.  

Спокойствието вкъщи е важно, помага за съсредоточаване, разпус-
кане, за работа и почивка, но самотата тежи. Това е предизвикателство за 
контрола над емоциите. Тъгата съм я изгонил напълно, остава малко 
скука, но не ѝ давам време. Изпълвам го докрай предимно с четене и пи-
сане. Не се движа обаче достатъчно и това ме отслабва.  

Тук всичко е чисто. Така е и в моя малък дом. Всяка частица пепел, 
зрънце ориз или троха хляб са забележими и дразнят. Ходя по чорапи, 
спазвайки японските обичаи. Мога да лежа на татамито, да чета или да 
пиша долу, да гледам телевизия или да слушам музика. Най-важна е 
менталната чистота. Умът ми се чисти по-бавно. Но вече съм чист от 
силните вълнения.  

Правя по малко от всичко. Малко общуване, малко ядене, малко ал-
кохол и цигари. Всичко отмерено е приятно и пълноценно. Усещам сил-
но в устата си всяка хапка храна. Усещам всяка капка на езика си и всяко 
смукване от цигарата.  

Всяка човешка ситуация съдържа неподозирани възможности за нов 
опит и живот. Аз съм в съвършено нова ситуация на тази чужда земя, 
всред тези чужди хора. Все едно съм в заточение. Самотата и невероят-
ният дефицит от движение в най-широк смисъл, създаващи шока в нача-
лото, се оказаха мощно условие за невероятно фокусиране на внимание-
то. Никога досега не съм чел така задълбочено и продуктивно. Рядко съм 
имал възможността да наблюдавам толкова „отблизо“ реакциите на тя-
лото ми и да го развивам адекватно.  

Но най-ценното нещо е невероятната възможност за изчистване 
на ума и за търсене на радикален отказ от всякакви привързаности – не-
истов стремеж, горещи страсти и пристрастия, собствени възгледи, отс-
тоявани с жертви. Всичко това се оглежда от окото на ума, пробудено от 
състоянието на покой, и се намира неговата условност, нищожество и 
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празнота. Точно за това става дума и в будистките сутри и дзенски трак-
тати, и двете действия върху ума ми (четенето и медитацията) се наслаг-
ват, усилвайки се взаимно.  
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4. ПРОУМЯВАНЕ 
Годеж за Фуми  

Отиваме с колата на Фуми към частното училище, където той ра-
боти. Той започва разговор: 

– Половината от японските бракове са по любов, а другата поло-
вина се уреждат между родителите.  

– Значи имате много уредени бракове все още. 
– Да, и аз съм в такава ситуация.  
Фуми ми разказва за Кейко, своята годеница, която е от родната му 

шин-будистка община в префектура Мие. Тя е по-млада с петнайсет го-
дини. Познава я от дете, но от години не я бил виждал.  

– И как те сгодяват, без да си я виждал? 
– Още не съм сгоден – само се планира. В Япония и особено в на-

шите религиозни среди обичаите са такива. Аз трябва да отида на среща 
между родителите ни и нас (омиаи), на която ще се реши годежът.  

А ето и обратнен пример – за брак по любов. Тук, в Киото юнивър-
сити, има българин, Димитър Ялнъзов, женен за японка. Свързвам се с 
него по електронната поща и му задавам въпроса как се чувства с жена-
японка в затвореното японско общество. Получавам отговор: той се чув-
ства добре с Хироко, защото тя е отворена и космополитна. Това обаче 
не му помага да се интегрира в затвореното общество. Събират се с дру-
ги смесени двойки.  

Аз съм заключен тук в една хлабава, но осезаема мрежа от лични 
(не)зависимости в института и университета. Изглежда, уникалното тук 
е, че всички са заключени по подобен начин, но приемат това като нещо 
нормално. Няма ги безкрайните кафета, известни ми от Софийския уни-
верситет. Японците си следват пътищата и не ги кръстосват.  

Непознатите си разменят визитки навсякъде, без да смятат после да 
ги използват. Аз също раздавам, когато не съм си ги забравил вкъщи. 
Фуми постоянно ми напомня да си нося визитки, запознава ме с какви ли 
не хора и аз трупам колекция.  

7.02. „Уча езика“ вече само в кавички, защото моята „учителка“ не 
идва. От възможни около 70 урока съм взел малко повече от 20. Моето 
обяснение в светлината на наученото за нинген канкей (човешки отно-
шения) е следното: Норико-сан има, както ми каза, болен от рак брат. 
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Нейното сестринско задължение (чу) е да стои до брат си възможно най-
много. Аз и без това съм вън от обществото, така че спрямо мен не може 
да има скрупули. Несравнимо е задължението към брата със задължени-
ето спрямо някакъв си гайджин. Да, разбира се. Но все пак това е нейно 
задължение (гири) и затова ѝ плащат.  

Японските лица скриват емоциите, а и са по-трудни за разчитане от 
западняци. Норико-сан не даде да се разбере от колегите ѝ и аспиранти-
те, че има болен вкъщи. На мен единствено ми намекна, за да си обясня 
нейните отсъствия. Когато колежката ѝ вдигна гръмогласен скандал за 
отсъствията ѝ, тя не гъкна и изразът ѝ остана неразгадаем. Не излъчи 
гняв. Тогава разбрах, че поне в академичните среди няма такова нещо 
като „семейство“. Те не знаят даже трудности като тежки болести и по-
добни. Не споделят с колегите си лични болки и семейни драми. 

От моя страна отдавна съм наясно, че да уча езика за шестмесечен 
престой няма смисъл. Не можах да си уредя продължение. Не получих 
досега никакъв отговор от мис Каваками, служителката във фондацията, 
която отговаря за чужденците по едната от програмите във фондацията. 
Така японците нежно, но безцеремонно в същото време ме изтласкват. С 
официалното си държане те ми казват: „Не ни интересува това, че вие 
искате да популяризирате Дзен в България. Не ни засяга вашето уваже-
ние или неуважение към нашата страна. Вие не заслужавате внимание 
вън от формалните правила. Вашите обяснения, отчети и молби нямат 
никаква стойност.“ 

Казах на Норико един ден, че нашето занимание е безсмислено.  

„Джаплиш“ 
„Джаплиш“ е съкратено от „Japanese English“ – екзотичен вид анг-

лийски, който се получава от японския изговор на английските думи и от 
недоразуменията, свързани с този език в Япония.  

Произношението на английските звуци е цяло предизвикателство по 
силата на фонетичната система – в японския липсват звуковете л и в, не 
се произнасят два съгласни звука заедно, съгласните на края на сричките 
и думите се украсяват с у, а английските дифтонги и някои други звуци 
се японизират, така че в крайна сметка трябва да се гадае какво е казано. 

Английското „elections“ (избори) става на джаплиш ерекшънс 
(ерекции). Английското „service“ (обслужване) се произнася като сабису 
и е нявлязло във всекидневието като японска дума. Ябълков пай („apple-
pie“) звучи апурупай, а камион („track“) – тораку. Производни на анг-
лийски думи като гарасу (чаша) и гурасу (стъкло) от „glass“ са си съв-
сем правилни. Лондон на японски става Рондон, а Вероника – Берони-
ка.  
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Китайците правят точно обратното. Когато китаецът говори анг-

лийски, той ще каже лайс (въшки) вместо „райс“ („rise“, ориз); японците 
ще кажат ф(у)райд (уплаха), имайки предвид „флайт“ (полет).  

Хотел в Япония става хотеру. Те нямат ф преди e и така кафе („ко-
фи“) става кохи. Не е странно, че не можете да разберете английските 
думи в устата на японци, щом сандвичът става сандо, „хай-клас“ (първо-
качествен) става хай-курасу, „страйк“ (удар, стачка) е сутодайко (суто 
за кратко), а „енджин-стоп“ (спирачка) – енсуто. А „sex“ звучи: секусу. 
При все това фирмите, производителки на коли и електроника, често из-
мислят имена на модели като „Toyota Corola“, което се произнася на 
японски-английски като Тойота Ко-рора. 

Азбуката катакана описва английските думи, като ги „декодира“ в 
строго определените от японската звукова система срички. Така „Smith“ 
става су-ми-су, а в случая с „glass“ имаме даже пролиферация в две 
японски думи – гу-ра-су (чаша) и гарасу (прозорец). Бях свидетел на 
мъки в телевизионен урок по английски, в който цели два часа се препо-
даваше и упражняваше фразата „Help your self!“ (Заповядайте!). Невъз-
можната за японците фраза ме караше и мен да се потя заедно с тях. От-
начало казваха: Херупу юру серуфу!, както им диктува японската азбу-
ка, но към края на дългия урок вече стигнаха до Хелп ю селф. Eйе да-
бурю дабурю – произношение на IWW (Ай дабл ю дабл ю). Гудо мо-
нингу трябва да значи „Good morning“ (Добро утро). Санкю бери мучи 
значело „Thank you very much“ (Много благодаря). 

Японците поставят надписи на английски рядко извън задължител-
ната информация по летища и гари. Нерядко обаче тези надписи са 
сбъркани, а от това понякога произлиза неочаквано веселие. 

Keep walking after getting off (Продължавайте да ходите, след ка-
то слезете), ни предупреждава табела на горната площадка на ескалатор. 
А аз си мислех, че тръгваме да ходим, след като се изкачим или слезем с 
ескалатора.  

На линията за Киото в огромната станция Умеда в Осака надпис по-
сочва, че влакът е бърз: Rapi:t train (използвана е отчасти английската 
транскрипционна азбука, отчасти нормалната). 

Много популярни в Япония са безалкохолните напитки Pokari 
sweat (Потта на Покари), което звучи доста щуро. Навярно са искали да 
напишат Pokari sweet (Покари сладко), което все пак има нещо общо с 
вкуса на напитката. 

Please change here for Hankyu line! (Моля, прехвърлете се тук на 
линията Ханкю!) – любезно ни подканя металният дамски глас в градс-
кия автобус, спирайки на спирка близо до станция на местния влак. Ами 
ако имам намерение да продължа по автобусната линия?  
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Women Fitted in the Upper Story (Нещо като: Жени развити на 
горния етаж) – надпис на магазин за сутиени. 

Guaranteed Pure Gold Fish (Гарантирана чиста златна рибка) върху 
амбулантно-търговска кола. 

Let us Prevent Noise By Ourselves! – на Ропонги в Токио. (Нека да 
предотвратяваме шума чрез себе си!) 

В магазин за бельо:  
Superman of the underwear of New era! (Супермен на бельото на 

Нова ера!) 
За Фуджийошида, град близо до Монт Фуджи: 
Famous for historic textiles and Majestic Mount Fuji! (Прочут за 

историческите текстили и благородния Монт Фуджи!) 
Не липсват и езикови шеги в обратна посока: когато гайкокуджини-

те се опитват да говорят японски. Чужденка, изучаваща японски, се 
опитва да каже: Гардеробът ми не се затваря (Ошире га шимаранай 
дес), но казва: Ошири га шимаранай дес. (Задникът ми не се затваря). 

Японските имена в огромната си част означават нещо. Вие сочите 
името Ямада, съставено от два йероглифа: яма и да, и помолвате японс-
кия приятел да ви каже какво означава то. Той ще каже: планинско ори-
зово поле. Ишибаши означава каменен мост, Накамура значи вътре в 
селото, а Мицуи значи три извора. Това е японско (кунно) четене. Кога-
то човек стане наистина голяма фигура, името се чете на китайски и 
например Хиробуми става Хакубун.  

Нежен натиск и хладна безнадеждност  
4.02. Болките ми не спират. Имах нова тежка криза. Единственото 

лечение, което ми предлагат, е с вода и болкоуспокояващи при криза. Д-
р Маегава, уролог, е тежко оръдие на болницата. Височък за японец, с 
мустаче, кръгли очила, усмихнат, жива карикатура. Вижда ехограмите, 
изпраща ме на рентген, вижда снимката и отсъжда, че най-големият ка-
мък е 5 мм. Вижда слязъл по уретера камък. Обяснява ми подробно за 
разбиването с вълни (Shock Wave litotomy). В Киото се правело във Вто-
ра червенокръстка болница (Kyoto Second Red Cross Hospital). Камъкът 
се разбива на дребни частици, които се изпикават. Операцията струва 
?280 000, или около $2500. (В България се оказва, че струва само 300 
лева, а с талон и безплатно, при това се извършва на две-три места в Со-
фия и на още много места в страната.) Спецът ми препоръчва вода и би-
ра (не го попитах може ли и водка). Не отговаря на въпроса защо ме бо-
ли и ми препоръчва течности. Изпраща ме при д-р Кобата.  

Чакането днес поне не е много. Дойдох пръв, в 8,15, сега е 10. Ат-
мосферата в чакалнята е спокойна. Попадам при д-р Шимада, тъй като д-
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р Кобата не е тук. Той пък предполага, че става дума за инфекция, и ми 
предписва антибиотици: ето го и плурализма в Япония! Купувам си ан-
тибиотиците и ги пия най-редовно без никакъв ефект. Също както и с 
другите лекарства, с изключение на болкоуспокоителните таблетки.  

Равносметката на моите опити с медицината в Киото е такава. На 
фаза диагноза получих четири мнения от четирима лекари: Лекарят в 
Такеда хоспитъл каза, че не вижда нищо на снимката и няма никакви 
камъни. Доктор Кобата от Ем мачи хоспитъл каза, че има камъни и най-
големият е 9 мм (оценка, подобна на тази от България преди година). 
Препоръка – течности. Доктор Маегава от същата болница каза, че има 
камъни и най-големият е 5 мм. Не поема отговорност за последно мне-
ние. Лечение: вода и болкоуспокояващи. Доктор Шимада от същата бол-
ница: Става въпрос за инфекция. Лечение: антибиотик. Сумарно време за 
чакане – около 10 часа. Цена на прегледите и лекарствата – около 200 
долара. Ефект – нулев.  

Чувствам се изцеден и отчаян. Мисля си за „хуманното“ японско 
общество със скъпите „грижи“ и без перспектива за личен избор и отго-
ворност. Понасяш си болестта и това е. Ако ти мине, добре. Ако не ти 
мине, търпиш. Няма място за самоинициатива. По-късно Садахиро-сан 
ми предлага да ме свърже с приятел лекар, но не проявявам ентусиазъм, 
а Есам ми предлага да отида в Киото юнивърсити хоспитъл, но не ми 
остава време и нямам сили да повторя всичко отначало, защото от Ем 
мачи хоспитъл няма да ми дадат изследванията. 

Без репресия, без насилие: нежен натиск и хладна безнадеждност. 
Естествено, аз имам избора на чужденеца и пиша до България да ми изп-
ратят спешно всякакви лекарства за бъбречни камъни. Получавам само 
след десет дни билкови и химически хапчета от жена ми и от Антон: ме-
чо грозде, урофит, Aulin, Rowatinex, Nospa (за болки). Втората поло-
вина на месец февруари се лекувам с тези медикаменти, усещам подоб-
рение и през март започвам яки тренировки всеки ден. Изхвърлям много 
пясъци и един малък камък. (А като се върна в родината, ще се добера до 
върховен разтворител на бъбречни камъни: фармалит на проф. Ивано-
ва.) Японците обаче предлагат силни свещички за кризисна болка: вол-
тарен. Сега вече съм добре и болките минаха.  

След месеци Фуми изпада в подобно положение с настинка и 
много упорита хрема и температура. Всеки ден ходи в местната болница 
за специални процедури, но не му предписват антибиотик. Резултат ня-
ма. Удивително е положението на обикновения японец, който безропот-
но търпи подобни ситуации. 

Същото тяло, същите болки, същите болести, донякъде същите ле-
карства, но съвсем друга етика на медицинското обслужване. Навярно 
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японските лекари вярват повече на природата и не обичат силни меди-
каменти. От личен опит знам, че поне за мен по-малко са неприятности-
те, ако пресечеш сериозната настинка в първите дни с лек антибиотик. 
Фуми не отива за втори път на преглед да си поиска по-силно лечение, 
както аз и повечето българи бихме направили. Той продължава да смър-
ка и да ходи на някакви процедури цял месец, през който времето в Кио-
то се разваля упорито и започват редовни дъждове. През цялото време 
приятелят ми не се свърта на едно място и постоянно е по задачи – цере-
монии в храма, лекции, услуги на приятели, и пътува много, особено до 
своето семейство в префектурата Мие, за да уреждат с баща си въпроси 
около наследствения храм. Наистина „минна ицумо исогашии дес!“ 
(всички постоянно са заети). Това е техният кръг гири, от който няма 
измъкване. И аз съм така, но по избор. 

Гайджинът е винаги подозрителен 
5.02. Вчера компютърът е бил поправян от специалистите в инфор-

мационния отдел. Подозрението за „дефекта“ – задръстване на диска – 
естествено пада върху мен, нали аз работя най-много на този компютър с 
микроскопичен харддиск. Сега са преместили най-безцеремонно моята 
директория и Усами-сан ме помоли да изтрия по-тежките файлове. Ди-
ректорията ми бе прехвърлена от диска D в С в същия безцеремонен 
стил, в който бях настанен по решение на ръководството, или по начина, 
по който не ми се позволяваше да влизам в сградата на института по 
време на дългата ваканция около Нова година. На гайджин не може да 
се има доверие.  

Всяко ново нещо има добри и лоши страни. Вземи добрите и избяг-
вай лошите, без да се вманиачаваш, защото някои от лошите страни вър-
вят в пакет с добрите и са неизбежни. Не е задължително да влизам в 
японските взаимоотношения. Може да е полезно, но тук има морален 
проблем. Те също са в ситуация на кроскултурен опит и следва да ува-
жават чуждата култура. В случая това е културата, с която все по-пълно 
се идентифицират от сто и петдесет години насам, от която черпят с 
пълни шепи. Ако те само изискват от чужденците, при това невъзможни 
за ограничено време неща, трябва да се научат и да дават. Те очакват по 
незнаен начин да научиш как да се държиш там, какво да говориш, да 
учиш и езика им и да се държиш като тях. Това те харесват, макар, изг-
лежда, само доколкото свидетелства за усилие от твоя страна. Но щом 
станеш един от тях, те вече издигат друга бариера. Те си умират от кеф, 
когато покажеш, че се интересуваш от тях, че учиш и се мъчиш с езика 
им. Но всичко с мярка. Не признават правото ти да говориш езика им 
перфектно. Не одобряват да се ожениш за тяхно момиче. Върхът е, че 
когато чужденецът напълно се направи на японец, те го изолират с най-
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голямо усърдие.  

Харесвай Япония! 
Въпреки недоверието, има специфични очаквания към чужденеца. 

От гайджин се очаква да говори английски, да опитва японски, да не 
разбира ситуацията и да харесва Япония и японците. Тези хора се радват, 
когато покажеш, че проговаряш японски, и те хвалят с „Нихон-го джо-
зу!“ – „Добър японски!“.  

Веднъж седнах уморен и кисел на бара на едно заведение за бърза 
закуска и поисках сандвич на английски. Трудно ме разбраха. Нямах 
настроение да търся японския из главата си. Дадоха ми тост-сандвич със 
скромни качества и дежурната цена-убиец. Запазих самообладание и от 
устата ми се изтръгна усмивка в отговор на учтивото обслужване: 

– Аригато-годзаймашта!  
В отговор барманът се усмихна от ухо до ухо и отцепи: 
– Нихон-го джозу! 
А аз приключих с учтиво отричане, което в случая отговаряше на 

исти-ната: 
– И-ие!  
Тейлър и Цимерман са прави, че японците не обичат чужденец да 

говори перфектен японски. Ето какво обяснява Митко Ялнъзов: „В по-
голямата част от случаите ти правят комплимент, но не проявяват голям 
интерес за по-нататъшна връзка. Много от японците в големите градове 
искат или да си говорят с теб на английски (въпреки че не могат), или да 
те учат на японския начин на живот и култура. Ако покажеш перфектен 
японски, това значи, че те не могат да направят нито едното, нито друго-
то. Освен това те имат комплекс за малоценност по отношение на белите 
хора и когато им говориш перфектен японски, ти им засилваш чувството 
за малоценност (замислят се защо един „гайджин“ може да говори така 
добре на японски и защо един японец не може да говори английски, въп-
реки че го учи толкова много).“ Японците искат гайджин да си остане 
гайджин, за да има яснота по въпроса. Да не се прави на японец. Но дру-
го е чужденецът да уважава японския език и да го опитва.  

Японците държат гайкокуджините да одобряват и харесват Япония.  
Седях на бара на пъб в Киото, вън от пробитите пътеки, където 

гайджин е все още рядко явление, ако не сензация. Пиех бира, когато 
осъзнах, че съм наблюдаван от човека, седящ до мен на високо столче. 
След малко той превъзмогна срамежливостта си достатъчно, за да ме 
заговори. Наблюдава ме как пия бирата си с видимо удоволствие и тога-
ва попита:  

– Japanese beer good? (Японската бира добра?) 
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– Very good. (Много добра.) 
Широка усмивка. 
– Японската бира по-хубава от английската? 
– Много по-добра. 
Още по-щастлива усмивка. Сметнах, че триумфът е твърде голям, 

така че казах:  
– Но немската бира е все пак по-хубава. 
Той бе объркан и разконцентриран. 
– Вие току-що казахте, че японската бира е по-хубава от английска-

та. 
– Да. Японската бира е по-хубава от английската; немската бира е 

по-хубава от японската. 
Дълга замислена тишина. Тогава момиче влезе и поръча уиски. Той 

я погледна и ме попита:  
– Japanese whisky better than English? (Японското уиски по-добро от 

английското?) 
– Да – казах – много по-добро. 
Просветлена усмивка. Той бе обнадежден. Тогава казах:  
– Но шотландското уиски е още по-добро.  
Болезнено мълчание.  
– Но японското уиски по-добро от английското? 
– Много по-добро.  
Детронирането на японската бира очевидно бе по-болезнено от 

пропадането на японското уиски. Той още го преживяваше. Попита ме: 
– German beer best in the world? (Немската бира най-добра в света?) 
– Не – отговорих малко садистично. – Чешката бира е по-добра.  
– Малка страна, Чехия. 
– Мъничка страна – съгласих се аз – но отлична бира. 
Това го заболя.  
– Немската бира не е най-добрата в света, но е по-добра от японска-

та? 
– Така е.  
Той отпи няколко пъти, може би за да удави мъката си. Изучаваше 

якето ми.  
– Japanese textile – better than English? (Японският текстил – по-

добър от английския?) 
– Не. 
Болезнена изненада. Това изглеждаше нечестно. Горе-долу се бяхме 

съгласили, че всичко японско е по-добро от всичко английско.  
– Английският текстил е по-добър – декларирах твърдо и с някаква 

националистична гордост.  
Той, притеснено:  
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– Английският текстил най-добър в света? 
– Да. Най-добър в света.  
Въздишка на облекчение. Това вече бе друго. Все пак англичаните, 

които са владеели най-мощната империя, бяха посочени като първи.  
Някой поръча сашими, сурова риба – немаринована и необработва-

на по какъвто и да е начин. Просто сурова риба. Последва неизбежното 
изследване: 

– English sashimi better than Japanese? (Английското сашими по-
добро от японското?) 

– Не.  
Той ме гледаше подозрително, очевидно очаквайки ново опровер-

жение. Но такова не последва. Нито дума за шотландското сашими или 
за ирландското сашими. Аз не дочаках този плах въпрос, а направо дек-
ларирах: 

– Японското сашими е най-добро в света.  
Досега той не бе обръщал внимание на другите в бара, но сега пре-

веде моята присъда за сашимито на всички, за да чуят. Националната 
гордост бе задоволена. Ние станахме приятели (Дж. Майкс). 

Когато японец показва Япония на чуждестранен приятел, и то япо-
нец с положение и връзки, това е много специална Япония. Това не е 
просто страната, а подбрани факти и предмети. Стилът на представянето 
е приспособен към западния човек: толерантен, либерален, индивидуа-
листичен. Това не става между самите японци. Горе-долу така предста-
вяхме България, когато бе комунистическа, и във висока степен сега. Но 
сега няма „избиване“ на тоталитарен комплекс.  

Японците лесно прощават, когато не знаеш как да се държиш, но 
показваш, че се учиш. Ако успееш да седиш с подгънати или кръстосани 
крака на пода, ще им направиш добро впечатление. Можеш да произне-
сеш фраза не съвсем на място, но успешно и това ще ги зарадва. Напри-
мер по български навик казвам „благодаря“ („аригато годзаймас“) в от-
говор на същата дума, която е задължителна за касиерките и продавач-
ките в магазините в Япония. Нали все пак те ти прибират парите. Но в 
България ти благодариш за стоката, а никой не ти благодари за парите, 
които носят печалба на собственика и осигуряват работа на продавача. 
Все пак „благодаря“ в отговор на „благодаря“ никак не е издържано. Не 
можеш да кажеш и нормалния отговор до иташимаште. Никой японец 
не казва това, след като си плати и получи благодарности. Питам позна-
ти какво да кажа. Фуми отговаря: 

– Кажи: О-оки ни! 
 Опитах. Това се оказа фраза-убиец. Тя също значи „благодаря“, но 

е местна дума от областта Кансай (Кобе, Осака, Киото). Търговците си 
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припадат от кеф, като чуят тази своя любима дума от устата на някой 
гайджин. А после ги довършваш, като им кажеш: „Кансай-но котоба, не-
е!“ 

Те държат много да харесваш Япония и японците (японките). Нап-
ример: 

– Харесваш ли японките? 
Тук не мога да кажа цялата истина. Отговарям: 
– Има много хубави японки.  
Това е истина, но далеч не цялата. В отговор ме питат: 
– А българките хубави ли са?  
Отговарям: 
– Много са хубави.  
Питат ме: 
– Дали са по-хубави от японките?  
Тук вече ме хващат натясно. Разбира се, че са по-хубави. По-хубави 

са далеч не само от японките, а и от останалите на Балканите, италиан-
ките, испанките, англичанките, французойките, холандките, немкините. 
Подозирам, че финландки, шведки и норвежки също ще се отнесат към 
тази група. Но рекордът принадлежи на американките от Бостън и Ню 
Йорк, т. е. от New England. Именно там бях решил, че японките са хуба-
ви. На фона на безкрайното шествие от едри грозни жени те правеха 
впечатление. А единствените истински хубавици, които видях по улици-
те, се оказаха три черни проститутки на Бродуей. Е, най-хубавите жени в 
Америка не ходят по улиците. Но къде са обикновените хубавици от на-
рода?  

На трудния въпрос отговарям: 
– Е, българките са най-хубави в Европа, а японките – в Азия.  
По-късно разбрах по безспорен начин, че китайките са по-хубави от 

японките. Но как да им кажеш истината? Трудно понасят критиките. То-
ва се отнася и до българите, въпреки че ние самите критикуваме Бълга-
рия, както чужденецът няма да се досети. Но чуждите критики ни болят.  

Ичиро Кавазаки бил японски посланик в Аржентина, когато публи-
кувал книгата „Japan Demasked“ („Япония демаскирана“). Неговата кни-
га се появила (най-напред на английски) и създала онова, което обикно-
вените хора биха нарекли „воня“. Той бил повикан в правителството и 
осведомен, че скоро ще бъде пенсиониран. Министерството на външните 
работи отрекло, че това решение има каквото и да било общо с неговата 
книга. Било обяснено, че той бил останал достатъчно дълго в Аржентина 
и му предстои оттегляне поради напреднала възраст. 

„Той бе затрупан с предложения да демаскира много неща: японс-
кия полов живот, политика, голям бизнес; той бе търсен да демаскира 
Корея, Тайван, Обединените нации и Съединените щати; той бе изискан 
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да демаскира живота на дипломатите, а най-късното предложение бе да 
демаскира луната. Ако бе приел само половината от тези предложения, 
той щеше да стане най-големият професионален демаскьор на столетие-
то.  

Често е казвано, че японците са много чувствителни; те ненавиждат 
всяка критика, макар и мека, и отказват да четат и слушат каквото и да е 
невъзхвалително за себе си. Аз обаче ги намирам много по-разумни в 
това отношение, носещи много по-малък товар на раменете си, отколко-
то техните съседи, австралийците, и съм доволен да съобщя, че техният 
мазохистичен инстинкт е голям толкова, колкото у мнозинството нации. 
Когато бях в Токио, книгата на Кавазаки бе публикувана на японски и 
продавана като горещ хляб“ (Mikes). 

10.02. Фуми ме взема рано сутринта, като ми донася и обещания 
текст на „Муламадхямика-карика“ на Нагарджуна на санскрит и на анг-
лийски. Посещаваме изложба в Осака, посветена на принц Шотоку. Шо-
току е въвел будизма в Япония още в VII век. Този пръв будизъм е до-
шъл от Корея. Пратеници на най-близката континентална страна донесли 
първите сутри. Този будизъм е рудиментарен, от времената преди Чиста 
земя и Дзен, макар че такива секти в Китай са съществували отдавна.  

Изложбата се състои от огромно множество статуи, статуетки, гра-
фики и картини за живота на японския принц. Срещат се страхотни кар-
тини и удивително богати скулптурни идеи. Материалът варира от дърво 
до бронз.  

Фуми ме запознава с куратора на музея. Обядваме в индийски рес-
торант. Влизаме в антикварна книжарница, където намирам книга с 
японска еротична живопис и графика от XII век (шунга).  

10.02. Малко парти с Хай-сан по случай виетнамската Нова година. 
Разхождаме се в огромния парк на Киото Гошьо (императорския дворец 
в Киото), който в момента е затворен за посетители. Градината е пълна 
със сливови дръвчета (уме) и те вече започват да цъфтят! 

Чета превода на Калупахана на „Мадхямика-карика“. Това е един от 
трите превода на английски, първия, който изследвам. Книгата е фило-
софски бисер, по дълбочина превъзхожда Кант, а по стил е много по-
лека. Нагарджуна подлага на изпепеляващ анализ категориите, на които 
дели реалността обикновеното мислене и метафизиката. Прилага във 
висш пилотаж чатушкоти – негативното разглеждане на въпроса за бити-
ето с четирите възможни тези: битие, небитие, битие–небитие, отрица-
ние на синтеза битие–небитие.  

Ние хвалим японците 
Ние, българите, без съмнение сме част от Запада. Това най-силно се 
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усеща именно тук, на източния край на света. Но забелязвам, че се раз-
личаваме отчетливо от западняците, когато те се сблъскват с японската 
действителност. 

По нашата телевизия, радио и вестници Япония е светъл рай с 
необикновено добри и интелигентни хора. Японците са изобретателни, 
учат чужди езици със свръхчовешка скорост, имат най-хубавата кухня и 
умеят да се веселят. Върхът в тази вълна несъмнено са серията филми на 
Би Ти Ви от 2003 г. В поредния филм за японския рай на 20.09.2003 во-
дещата заявява: „Японците умеят да се веселят и лесно се намират най-
добри приятели!“  

Но не мога да подмина един друг връх: книгите на Атанас 
Сейков от недотам близкото минало („Япония в моя живот“). Милият 
сънародник не спира да се възторгва: „Там произвеждат рибарски кош-
чета, които, като почувстват риба наоколо, сами се отварят на брега и 
рибата скача направо в кошчето. И такива тигани се продават“ (Сейков, 
с. 238). Майтап да става! „Само от излишното размахване на вратите и 
прозорците е спечелено пространство колкото за още една Япония“ 
(Сейков, с. 17). Чудя се къде е това място, защото аз не го намерих, а 
японците се удивляват от българското свободно място. „Човек може да 
си помисли, че японците са групово ориентиран народ. Това не е вярно. 
Те са и егоцентрични. Идентифицират се с целия свят“ (Сейков, с. 245). 
Това си е откритие, до което никой друг изследовател на Япония не би се 
добрал!  

Без съмнение коренът на нашите хвалби са качествените машини 
от Япония. В същата книга българският изумен поглед се вторачва в 
точните действия на японеца край конвейера. Японецът се извръща, взе-
ма детайл, после се извръща към конвейера, затяга детайла и прави още 
няколко движения за точно определен брой секунди. Има си хас! Нали 
точно това е конвейер – няма как да не правиш всичко за определено 
време. Но точно за тази цел се поставят роботи и на тях няма как да им 
се възхитим, нали роботите не са (живи) японци. 

Рокуя Мацунага, превел на японски „Под игото“, „Железният 
светилник“, „Време разделно“, „Разкази“ от Елин Пелин, „В тиха вечер“ 
и „Крадецът на праскови“ от Емилиян Станев, прочел първата книга на 
Сейков за Япония. „След като привършил прочита ѝ, качил се на самоле-
та за Европа. И дошъл у дома... за да ми изкаже мисли и чувства“ (с. 5). 
Какво ще кажете? Но чудесата продължават: „Разсъждавах и за държава-
та... със законодателство, в което дори обещанието е закон. Де да знаех, 
щях да дам под съд поне десет японци за неизпълнени обещания! На как 
можех да ги докажа?“ (с. 58) „Идеята ни за усъвършенствана държава се 
облягаше на реално съществуващата Япония“ (с. 203). Сейков обяснява 
патоса си: „Исках да нахвърля и негативни щрихи, за да бъде картината 
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реална, тъй като Япония има и своите проблеми. Но вече виждах читате-
ля как рита като кон, не иска нищо лошо да чуе за японците. И се отка-
зах“ (с. 15). 

Там единствено уважавали българското мляко, българските хорови 
концерти, българската художествена гимнастика и какво ли не. Разбира 
се, това е официален културен обмен и свързаният с него служебен тури-
зъм. В рамките на този туризъм нашите хора се срещат с англоговорящи 
японци и им се показват подбрани неща. Западните хора имат по-малко 
романтични очаквания и не превъзнасят Япония като нас.  

Западняците остро критикуват липсата на индивидуална автоном-
ност в Япония. Ние трудно забелязваме натиска на Системата. Нас ни 
притеснява липсата на спор и критика. Но вродената ни национална то-
лерантност ни води до позитивно приемане на Япония. Нашият проблем 
е напускането на възвишената представа за Япония като за земя на 
свръхдобродетелни и свръхуспели хора, с които ние не можем да се 
сравняваме. Даже сърбите се различават от нас в този пункт. Те не цепят 
басма на японците и им посочват слабите места с веселие и снизхожде-
ние.  

– Добро изглежда – възкликва един сърбин при вида на сервираното 
суши в традиционен ресторант. – И по-дoбро тако да си oстане! – Суши-
то, подредено класически, е красива композиция от оризови ролки, уви-
ти в зелени водорасли, резенчета червена сурова риба, стръкчета подп-
равка и парченца ряпа с различни цветове. Но вкусът далеч не отговаря 
на вида. Японците нямат остри вкусове, предпочитат простотата и прос-
то кулинарната култура не е била развита може би поради безразличието 
им към всекидневните удоволствия, може би поради скромната по раз-
нообразие реколта на японската земя при суровия климат, а най-
вероятно поради традиционната бедност и после скромност.  

Ние, българите, можем да покажем на японците далеч по-интересна 
и богата на форми и вкусове кухня. Аз имах вече няколко успешни опита 
с мои гости. Но българин няма да ги критикува открито – ние ще си зат-
раем, а когато трябва и не трябва, ще ги похвалим.  

Интелектуалците и бизнесмените от Западна Европа и особено от 
Щатите не спират да учат и поучават японците. Те наистина са пробили 
първи изолацията на Япония и са въвели на два пъти модерната цивили-
зация на тези острови. Те се чувстват в правото си да следят докъде са 
стигнали учениците. А японците ги вбесявали с арогантна пазарна война, 
с прикрити феодални порядки и най-вече със своята приказка за превъз-
хождащата света Япония – Нихонджинрон. 

Ние, българските интелектуалци, сме пленници на „духа“, на „ху-
манността“, на „културата“ и „цивилизацията“ и не ни стига мъдрост да 

 127 



проумеем безпомощността и измамата в някои форми на „духовна кул-
тура“, суетата и безсилието на думите пред прекрасната и страшна мис-
терия на света. Нещо, което с лекота и ирония се прави от китайските 
дао- и чан-майстори и от някои от техните японски последователи. От 
друга страна обаче, е смешно преклонението на нашите младежи към 
„духа“ и „философията“ в „бушидо“ и в бойните изкуства. Скъпи деца, 
прочетете класиката за бушидо, има я на български: „Будо Шошиншу“ и 
„Хагакуре“. Там се разказва повече за рязане на глави, отколкото за фи-
лософия, ако изобщо е уместна тази дума в контекста на немисленето на 
воина. А есенцията на всичко това е отново китайска, само че японизи-
рана, каквито са и повечето „японски“ бойни изкуства. 

Обречени сме да не разберем как стоят нещата, докато не се измък-
нем от провинциалното си ниво на респект към всяка чужда цивилизова-
ност и слепотата си спрямо собствената. Колко жалко недоразумение е, 
че поставени в земен рай, ние се срамуваме от дивотата си, прикриваме 
голото си красиво национално тяло и се захласваме по усилията на дру-
гите, превъзнасяйки ги без мярка. „Духът“, който хиляда години е бил 
непознат за българите, нахлува от германски и френски земи и тъпче 
нашите умове с непосилен словесен баласт, под който линее тялото. За 
щастие имаме израз и на тази дивна дивост благодарение на хора като 
Йордан Радичков. Но трябва ли да минем през нескончаемите плетеници 
на ученическото претворяване на чужди образци, за да стигнем до израза 
на нашето уникално съществуване в този пленяващ край. Господи, Япо-
ния е хубава, но колко несравнимо по-богата на прелести е нашата малка 
земя! 

Не е вярно, че японците ни третират с особена симпатия. Те смятат, 
че ние сме народ, който прави йогурт, родил е Дракула, а новина е при-
мерно, че в България има ергенски данък! Когато се връщам в родината, 
научавам за японските инвестиции и заеми в България, както и за япон-
ците, които идват по линия на техните програми за подпомагане на изос-
таващите народи. Шапка им свалям! Знам и за семейството японци пен-
сионери (Тамада) в село Шипка. По българската телевизия те бяха въз-
хитени от умението на българите да се радват на живота, което японците 
не притежавали. Споделиха, че ще направят всичко, за да популяризират 
България и българите в Япония. Митко ми доверява, че са излезли по 
тяхна телевизия и повтаряли колко в България е евтино.  

Мили сънародници! България не влиза в хоризонта на японците. 
Ето как те класират най-красивите чужди страни в света: Швейцария, 
Канада, Нова Зеландия, Австралия, Финландия, Таити, Нова Каледония, 
Норвегия, Фиджи, Швеция, Австрия (On Japanese Overseas Air Travelers). 

Не бих коментирал относно островните и далечните страни, където 
не съм бил. Но Финландия, Норвегия и Швеция? Ако те са сред най-
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красивите страни, то тогава България е неземна. 
Шорттрек по телевизията. Евгения Раданова се вклинява между две 

китайки и се залепя за гърба на първата на една кънка пред другата. 
Японският коментатор говори само за китайките, а камерата показа 
българката едва след медала. Коментаторът така и не разбра коя е тази и 
от коя национал-  ност е.  

Гости и нови познати 
5.02. Днес ми се изсипват гости. Зен ю-сан, Кенсаку-сан (момчето, 

което се напи, запуши ми мивката и легна под леглото ми), Яо-сан и още 
едно момче, Томазо Кентаро. Намират ме в библиотеката на института. 
Накупили са продукти за окономи-яки. Готвят го от брашно, яйца, месо 
и още не знам какво. От гъста смес наливат в тиган и пържат тънки мал-
ки питки, подобни на пици. Много е вкусно! Изяждат по няколко пор-
ции. Пием бира и саке. Двама се тръшват да спят на пода. Мивката отно-
во влиза в употреба от Кенсаку-сан. Налага се да я разглобяваме, след 
като останалите си тръгват. Сега, докато аз попълвам дневника си, той 
спи оттатък. Добре е, даже поиска радиокасетофона, да слуша новините.  

Кенсаку е вечно ухилен чаровен хлапак (над 23-годишен!), с мъгля-
ви мисли и светли чувства. Опитвам се да му преподавам английски, но 
се мъчи. Японците са по-чисти и по-непорочни от нас, но сякаш са по-
бедни на радости. Не ги бива в купоните. Свити, безхитростни и сякаш 
лишени от въображение. Нямат усет към музиката. Не умеят да пият, 
нямат лаф (майтап и вицове). Тънат в блажено невежество по отношение 
на обществото и държавата. Питах ги за историята на Япония и специал-
но какво е било преди японската държава със столица Нара. Не знаят, 
милите. Не знаят и името на сегашния император (Акихито) от династи-
ята Хейсай, на власт от 1989 г. Впрочем може да греша – при тях името 
на императора не бивало да се споменава, просто тенно („небесен“). Се-
га е 14-а година от ерата на неговата династия. Така се и изписва офици-
ално, 14-а година, Хейсай, когато се изписват дати на документи. На ня-
колко сакета Кентаро споделя мнение, че Япония е тръгнала надолу след 
1945 година. 

 
*** 
13.02. Запознавам се със собственика на „училището на Фуми“, Ес-

сам Мохамад. Това е апартамент, в който се преподава на малки класове 
всичко: от английски за възрастни и деца до консултации по математика 
за малки ученици. Разговарям с две от децата и с две госпожи, безработ-
ни, които учат английски. Нижат се клас след клас, стоим до късно, Фу-
ми е дежурен. Появяват се две отракани девойки, едната доста симпа-
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тична.  
Участвам в урок по английски по покана на учителката, трътлеста и 

приятелски настроена дама от Австралия. Става дума за България. Всич-
ки се сещат за йогурта. Аз им разказвам за виното. Мистър Садахиро 
изтърсва: 

 – Знам за българския вампир Дракула.  
Обяснявам, че става въпрос за румънския граф Влад Цепеш, който 

убивал турци. След уроците отиваме с Фуми, Садахиро-сан и две дами в 
отсрещния KFC. 

Не личи висока организация в частното училище. Деца и възрастни 
закъсняват и отсъстват. Учители се мотаят, пият чай и кафе. Аз съм тук 
като капак на целия хаос. Но се върши и работа (точно както у нас). Об-
щуват леко притеснено с чужденците. Безработната госпожа има унил 
вид, както българските безработни.  

Явно съм попрекалил с четенето на книги за японските отношения и 
обичаи. Обръщам се към Фуми да ми обясни нещо от нинген канкей 
(„човешките отношения“). Но той ми каза да не се безпокоя за японските 
порядки.  

*** 
„Японците не знаят нищо за България.“ Дори това не е вярно и мо-

жеш да бъдеш изненадан във всеки момент. Тъкмо се изумявах на въп-
роса на Садахиро-сан, будния ученик по английски и по професия учи-
тел, дали в България е още комунизъм, и бях хвърлен в другата 
крайност: дамата, която дойде с нас в KFC, назова точното място на Бъл-
гария: на север Румъния, на юг Турция и Гърция, на запад Югославия, на 
изток Черно море. Обяснявах как се прави кисело мляко от бактерията 
Lactobacterium Bulgaricum. С удоволствие им описах какъв „комунизъм“ 
властва в България и колко са техните малки „свободи“ в сравнение с 
разпуснатите нрави в моята страна. Много им действа.  

Американската гражданка „Бероника“ в училището на Фуми се за-
щитава агресивно, осмивайки всичко японско, което тя не понася. Аро-
гантна и безцеремонна, тя им сочи неумението да говорят езици, неуме-
нието да изговарят чужди имена, тяхната стеснителност, тяхната затво-
реност и най-вече тяхната увереност в превъзходството на японската 
култура. В отговор те не я възприемат сериозно.  

– Японките много обичат белите мъже, нали? – пита тя Чинами ри-
торично. – Но са безнадеждно срамежливи. Виж какво ще направиш – 
обръща се тя към мен. – Японският се учи с гадже японка. Пусни обява, 
че търсиш млада красива японка, която да те учи на езика, но без секс! 
Много е важно да се напише „без секс“, не че ще се спазва, ха-ха! Защо-
то, когато е изрично написано, японката може да преодолее срамежли-
востта си.  
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Седим с новата си позната Джунко Фуджита в малък ресторант и 
разменяме езици: първо говорим на японски, а после на английски. (На 
влизане Джунко настоява да вляза пръв.) Написал съм си серия въпроси. 
Питам:  

– Ако харесваш момиче и му кажеш това, окей ли е? 
– Тя може да се стресне. Японските мъже обикновено не го казват.  
– Хората от Запад са трудни за вас. Защо? 
– Те са много прями, което шокира. 
Японците наистина се пообъркват, ако говориш прямо. Те не из-

държат вперения в очите им поглед на европееца. За нас обаче да си ка-
жем истината в очите значи искреност.  

– Правят ли японците комплименти? 
– Какво е това комплимент? 
Ха сега де. Обяснявам. Не разбира. Търси в електронния речник. 

Аха. Дообяснявам. Ясно е, но не е ясно. В Япония комплименти не се 
правят. Няма кавалерство. Мъжът върви отпред, а жената – след него.  

Джеф Шор и дзен-обръщения към Запада 
12.02. Днес се запознавам с професор Джеф Шор от Филаделфия. 

Нисък, подвижен и ведър рус мъж, който от време на време идва в биб-
лиотеката на института да търси книга за своите занятия. Проявява ви-
дим интерес към мен и в края на краищата се запознаваме. Посещавам 
кабинета му в другата сграда. Ориентира ме в интернетсайтове по буди-
зъм. Дава ми копия от негови статии и студия за коаните. Има собствена 
интерпретация на структурата на дзенския коан. Преподава китайски 
чан-будизъм и има интересен курс по прехода от китайски към японски 
Дзен. В същото време практикува коани при дзен-учител в Киото. Дзен-
професорът се учи при дзен-майстор! Женен за японка, живее от много 
години в Киото. Пътува всяка година за лекции в Европа и в Америка.  

18.03. Обяд с Джеф Шор. Говорим за практиката на коаните и по 
темата за премахването на страданието, по повод на диалога между дзен-
философа Хисамацу и психолога Юнг. Хисамацу казва на Юнг, че за 
разлика от психо-анализата, Дзен премахва страданието като цяло. Джеф 
Шор подготвя сборник с работи на изтъкнатия дзен-мислител, в който 
особено интересни са диалозите със западни философи и учени, „Dia-
logues, East and West“. Аз искам уточнение. Той казва, че постигането на 
отвъд-его-вия ум („formless self“) изкоренява болестта, болката и несго-
дата буквално. Аз го разбирам така: Дзен сваля от плещите егото като 
комплекс от аз-образи, нагласи, стремежи и зависимости, които ни вкоп-
чват в страданието като „съдба на Аза“.  
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Питам го за японското общество. Той го определи като вид социа-
лизъм. Според него в Япония в последно време има много корупция и 
бюрокрация.  

10.04. Току-що се връщам от гостуване на Джеф Шор и жена му. 
Тя е симпатична японка на име Хисаку, а синът му Евън казва, че учи в 
Осака с българско момче: Чудомир, син на авиатор. Бях занесъл българ-
ско вино кадарка и рози. Медитирахме петнадесет минути с Джеф и 
Евън в специална малка стая далеч от уличния шум. Вечерята е: итали-
анско месно ястие с ориз, японско говеждо с краставици, ягоди, сладки и 
белгийски шоколад. Говорим дълго за будизъм и Дзен. Става дума и за 
негови лекции в софийския университет, към което проявява интерес. 
(Това ще се окаже невъзможно за организиране от българска страна.) 

Урок по чайна церемония 
14.02. Тъкмо се прибирам от института, и идва Фуми. Отбиваме се в 

къщата на Кокей Ери, будистки скулптор, един от най-добрите в Япония, 
чиито изложби са посещавани лично от императора. Седим тихо около 
кръглата ниска маса, чудя се как да поставя крака си прилично, но и без-
болезнено... 

А вратата се плъзва и се появява на колене млад слуга с поднос. От-
варя, изправя се, влиза, отново сяда, обръща се назад, затваря вратата. 
Обръща се към нас и се тътри безшумно на колене към масата. Наблю-
давам го с интерес, но забелязвам, че никой друг не му обръща внима-
ние. Идва до масата и забърква чай за всички – зеления, гъст горчив чай 
за ча-но ю. Сервира както си е на колене. В мен се надига възхита и бла-
годарност, но се въздържам. Никой не го поглежда и аз се чувствам не-
ловко заради него. Поглеждам го и му прошепвам „аригато“. Мълчание-
то на другите ми подсказва, че съм сбъркал. Слугата излиза така, както 
се е появил. Никой не го изпраща с поглед.  

Купуваме сладки и рози по мой избор за госпожица Сугино Кадзу-
ко, стара учителка по чайна церемония, и за семейство Имаи, където сме 
канени на гости. Посещаваме малък дом, в който е оборудвано светили-
ще за ча-но ю. Посреща ни познатата ми от чайната церемония в храма 
жена на възраст, с одухотворено лице и ведра усмивка. Всичко това ста-
ва в миниатюрно антре на малка японска къща. Седим на колене, подна-
сяме: Фуми подарък в хартиена чантичка, а аз – разкошна роза. Домаки-
нята ни се покланя и ставаме. Тя е облечена в строго кимоно с пищен 
колан (оби) с възглавничка на гърба. Не си спомням дългата фраза, която 
трябваше да кажа на входа. Вместо това казах краткото и изпитано: 
„Оджама шимасу“ (безпокоим ви), а също и „Осоре иримас“. 

В стаята, използвана за уроци по ча-но ю, цари ненакърним покой. 
Празна, постлана с татамита, с ниша в ъгъла и цвете в нишата. На стена-
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та в нишата виси лист с таблица йероглифи, представящи смисъла на 
чайната церемония според нейния класик в Япония Сенно Риккю от XV 
в. На пода е изрязано малко огнище, в което тлеят дървени въглища, а 
над него виси гърне, закачено за тавана. В момента тече урок и има две 
жени – ученички в кимона.  

Кадзуко-сан се заема с обяснение на йероглифите, а аз се чудя как 
да седя на колене с неподвижния си глезен, след което започва урокът. 
Фуми Андо-сан е пръв. Не е много сръчен. В един момент празната стая 
се освежава. Влиза изумителната девойка – ученичка на Сугино, която 
изнесе церемонията в храма Дайтокуджи. Тук входът е нормален, като 
във всяка стая, а не е типичният преди векове нисък вход за чайната – 
малка къщичка във вътрешен парк. 

Съвършено изправена, в бяло кимоно, с очертани до шарж черти на 
лицето. Разменяме си тихи поздрави, а черните ѝ като кестени очи се 
въртят в подчертан интерес заедно с кокетно намусване на изрязаните 
устни. Всички седят на колене на татамитата, а аз – със скръстени крака. 
Предложиха ми няколко тънки възглавнички – забутон, за да се чувст-
вам удобно.  

Докато Фуми подготвя инструментите за чайна церемония, се по-
вежда тих разговор. Учтивата домакиня ме хвали за „добрия японски“. 
Изтъква произношението, което не е проблем за българи. Което ме под-
сети, че съм правил големи грешки в граматиката. Една от студентките, 
която се представи като лекар, „и-ша“, ме сравнява с холивудската звез-
да Стив Маккуин. Не ми бе хрумвало, но за японския поглед явно има 
някакво подобие. Те очевидно изтъкват онези черти, които са им непри-
вични като раса.  

Става дума за моя малък подарък (аои бара-но хана), червената ро-
за. Обяснявам българската символика на розата, която има място у нас 
подобно на вишнята (сакура) в Япония. Казвам, че червен цвят значи 
любов, аи. Но едва ли ме разбират точно, защото представите за любовта 
им са различни. Говорим за японските градини с овошки и за цъфтящите 
вече сливи (уме). Разглеждаме снимки и аз си избирам една с учителката 
по чайна церемония и нейната красивата млада помощница.  

Момичето от чайната церемония  
Момичето, чието име така и не чух добре, седи на колене на тата-

мито и виждам очертанията на необикновено изправен и женствено 
оформен гръб, увенчан от разкършени рамене, гледащи навън, дълъг 
врат и необикновена глава с тежка черна плитка до кръста. Гърдите са 
малки и стегнати. Кимоното ѝ е снежнобяло с широк зелен колан.  

Убеждавам се, че е прекрасна. И тази необикновена красота е неот-
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делима от заострената японска „грозота“. Осцилирах между „грозно“ и 
„красиво“, опъвайки дистанция от българското възприятие. 

Лицето ѝ е изрязано като гениален шарж, с високи малки скули и 
вирнато носле. Очите са големи, черни като смола, те се движат неуло-
вимо леко. Погледът е удивен и чист като на сърна, тя следи разговора. 
Лицето е обърнато към събеседника. Главата е леко наклонена и се отк-
роява изящна шия, на чийто бял фон се спуска масивна черна плитка. 
Дъгите на веждите се повдигат и се движат. Момичето слуша мое пояс-
нение. Устата се свива учудено в такт с извиването на очите и наклона 
на главата. Изрича задължителното „хай“ с цялата си убеденост, с цялото 
си лице. Следва разтегната и безкрайно заразителна усмивка, която изда-
ва котешки нрав и прави малки трапчинки на бузите ѝ. 

Когато прави поклон, а поклоните при чайна церемония са доземи, 
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 плитката пада настрана. Това момиче притежава вродено изящес-
тво, което няма нищо общо с нашите западни представи за женска кра-
сота.  

Цялата тази поредица от жестове при все това говори красноречиво 
за ритуалността на японското и особено на женското японско поведение. 
Цялата красота на това същество е сякаш създадена, изкована от толко-
ва мощна културна сила, че е някак неотделима от природата. Всичко 
говори за служенето, в което се състои нейният живот. Ако това момиче 
се пренесе в моята страна и попадне сред моите сънародници, тя ще за-
губи не знам колко, но ще промени всичко. Нейната красота може да се 
стори някак девиантна и поведението ѝ – безпомощно. Нейната нагласа 
да служи, пронизваща цялото ѝ същество, изразена с всяка нейна дума, 
жест и движение, ще се разпадне в чуждата ѝ култура в комичност. Ус-
мивката ѝ ще оголи зъболекарските скоби, които стягат зъбите ѝ.  

И тази японка изразява кукленското и детското в японското момиче. 
Тя изразява заучени, макар и превърнати в природа, регламентирани 
настроения и значения: учудване, съгласие, служене, респект, смирение, 
но и прелестна радост от живота.  

Няма го каприза, несъгласието, обидата, гнева. Няма го желанието и 
волята. Няма я личността, егото. Не мога да си представя това момиче да 
флиртува като жена и да води някого за носа.  

С нея може да се разговаря, и то много оживено. Но няма да чуете 
нейното мнение. Тя само реагира на вашето. Тя не мисли лично, тя мис-
ли както трябва, т. е. как да бъде на място и да бъде перфектна в слу-
женето, в което се включва и разговорът с нея. Тя е дете, каквото си ос-
тава за цял живот японската жена. Японските мъже също са си деца, но 
повелите на възрастта тласкат напред и тази конфузия им пречи да излъ-
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чат чара на детското в себе си.  

На гости в японска къща  
Семейство Имаи живеят близо до Кадзуко-сан, също в къща, и на 

входа ни посрещат разтапящата се от любезност и радост Такако Имаи и 
нейният съпруг Йомио Имаи – бивш инженер-химик и настоящ пенсио-
нер – дзен-будист. Развеждат ни из къщата, голяма за японските маща-
би. Всичко е толкова японско, че чак се изморявам от впечатления. Стая 
за чайна церемония с висяща калиграфия и изрязано в пода огнище с 
гърне за гореща вода. Стая за медитация (дзен-до) с висящи йероглифи, 
сред които доминира кръг, оформен с две движения на четката – символ 
на пустотата и завършеността. В десния край на стената виси лика на 
дзен-учителя Мумон – роши, починал преди няколко години. Името 
Мумон е съставено от йероглифите му (празнота) и мон (врата). Вглеж-
дам се в снимката. Лицето на побелелия старец е безметежно и безкрай-
но далечно от всякакви мисли.  

Вечерята е сервирана на европейска маса (явно заради мен). Ястие-
то е суши – рулца, подобни на сарми, от тъмнозелени листа на водорас-
ли, пълни с ориз, моркови и грах, подредени в плато заедно с резени 
червена сурова риба (сашими) и цветна ряпа. Супата се сервира заедно с 
основното ядене – в случая националната мисоширу (бульон от соева 
паста с късчета кромид и водорасли). Салатата е… италианска: домати 
на кръгчета, аспарагус, парчета яйца и рак. „Аперитивът“ – те го пият 
главно след ядене – е изключително саке, студено и горещо. Налива се 
от съседа вдясно, като ти на свой ред наливаш на съседа вляво от теб.  

Пристига и Сугино Кадзуко-сан с цялото си достолепие. Хвали се за 
розата. Обяснявам отново и се сещам и за друго значение на розата – от-
криване на другия човек пласт след пласт. (Сещам се и за трето, по-
интимно, но не го споделям.) Разпитват ме много и аз разказвам всичко 
за родината: история, последно десетилетие, език, храни, музика и какво 
ли не. Чашите саке отварят моя скрит японски. Произходът от Алтай, 
походът на Запад, разделянето на синовете на хан Кубрат, основаването 
на България (681 г. е по същото време, откогато датират първите актове 
на японската държава). Казвам им, че в България днес е „Трифон Заре-
зан“, празник на виното и веселието. Сравнявам дългата самостоятелна 
история на островна Япония и нашата история на кръстопът в края на 
Европа.  

За японския си получавам дежурните похвали предимно за произ-
ношението. Но усещам, че съм доста по-разпуснат от сдържаните япон-
ци. Пия доста саке. Не мисля, че съм на висота според техните порядки. 
Не съм си дал труда да зауча формата на гостуването.  
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Всички винаги са заети  
(„Минна ицумо исогаши дес“). 
18.02. Възмущавам се открито на Норико-сан, която се опитва да ме 

прехвърли за обучение на докторантите Кенсаку и Хай-сан. Не мога да 
понасям мърлявщината ѝ и се натрупва неприязън между нас.  

Питам я:  
– Надзе? (Защо?). – Тя отговаря:  
– Исогаши дес-кара (Защото съм заета.)  
Побеснявам, когато някой ми излезе с този номер, за да избяга 

именно от задълженията си. Значи заета, поради което не може да си 
върши работата! За мен първата заетост е именно да си върша работата. 
Намирам сили все пак да попитам:  

– Ицумо? (Винаги?) – На което наглият отговор е:  
– Хай, ицумо исогаши дес!“ 
Просто ставам и напускам залата. Това е скандал и грубо нарушава 

всички представи за „хармония“. Тези хора могат да изтърпят всичко, 
без да гъкнат, все в името на тази „хармония“. Но Норико я погазва ден 
след ден, с извинения, които са ми втръснали, а аз, пазейки японската 
хармония, ѝ се усмихвам и си трая. Тук е недопустимо да се оплакваш на 
шефа.  

Най-фрапиращото в техния живот, особено когато са в активна въз-
раст, е, че са много заети. Днес получих от Кьоко-сан поздравително 
писмо за св. Валентин (Барентан-но), пълно с извинения и оправдания. 
Тя увърта в името на все същата „хармония“, без да си дава сметка, че 
едно нормално дистанциране в познанството е далеч по-хармонично от 
постоянната неяснота и лесните за разкриване малки извъртания. Върхът 
на „хармонията“ е, че тя иска пак среща. Има ли Кьоко частен живот и 
докъде се простира той? Също така заета се оказа китайката Ю Мин с 
постоянните си опити и неуспехи да се освободи, за да пием по кафе, и 
постоянно променящите се условия. Китайката работи в магазин, за да 
плаща следването си.  

Те работят постоянно, за да оцелеят. Това важи с особена сила за 
младите хора и по-възрастните без постоянна работа. Фумихито Андо 
работи на три-четири места: лектор в Рюкоку юнивърсити, свещеник в 
Бетсуин Темпл, учител в частно училище, а има часове и в гимназия. 
Чинами-сан работи в частно училище, в магазин и още не знам къде. Хи-
сами-сан работи в гимназия и в магазин. От познатите ми не работи само 
Зен ю-сан, който следва в университета и кара алфа ромеото на баща си, 
който притежава храм в провинцията. Другите студенти и аспиранти ра-
ботят. Хай-сан и Яо-сан чистят храма Хоринджи всеки ден по три часа, 
за да живеят в него.  

От познатите ми Кьоко Тачири, Марико Хата и Джунко Фуджита са 
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на постоянна работа. Те пък почти нямат свободен час. Работното им 
време започва в 8 – 9 и свършва, когато свърши работата, винаги след 6. 
В събота работят, а в неделя имат да се срещнат с близки, ако не ходят 
на квалификационни курсове. 

Не виждам това да важи за преподавателите в университета, макар 
че именно те постоянно се оправдават със заетост. Окимото-сенсей бил 
зает толкова много, че не може да прочете отчета ми и да подпише пис-
мото до фондацията цели две седмици, след като се върна от задгранич-
но пътуване. Нишимура-сенсей няколко пъти ми се оплаква, че е сугоку 
исогаши (ужасно зает) и не може да си поговорим. Е, все пак той е рек-
тор. Другите не знам колко са заети, вземат си часовете, но се мяркат 
веднъж-два пъти седмично. Все пак съм преподавател в университет и 
знам, че време има за всичко.  

Имам впечатление, че в Япония не е прилично да не си зает и осо-
бено да казваш, че не си зает. (Единственият, който ми го каза, бе безра-
ботният в болницата. Но не вярвам да не е пипнал работа за трите годи-
ни, откакто е безработен.) Струва ми се, че заетостта е повече „дискурс“ 
и въпрос на етос, отколкото реална нужда. В банката, в пощата и в офиси 
на частни фирми всички винаги наистина са заети с нещо. Но не могат да 
свършат елементарни неща, ако излизат извън рутинните операции. За 
някои операции понякога се чака неопределено дълго. Очевидно няма 
икономия на работно време. На работното място се провежда обучение, 
а това може да се прави в училище – все пак то е за това. При все това 
организацията на труда е перфектна за рутинната дейност. Ето какво 
казва по въпроса Димитър Ялнъзов: „Обществото гледа отрицателно на 
хората, които са хима („свободни“), и положително на тези, които са 
исогашии („заети“). Моето лично впечатление е, че има доста хора, на 
които не им се работи толкова много, но те са принудени да го правят, 
защото това се е превърнало в норма, нещо, което всички правят.“ 

Стават ли добри специалисти? Не мога да кажа. Съдейки по чудес-
ните постижения, с които ние не можем да се мерим, стават. Но изпитах 
посредствената им медицина на гърба си, а в общуването с млади уни-
верситетски хора разбрах, че общата им култура не е висока, нито широ-
ка. А стоките в магазините им са с високо качество, което говори, че в 
производството има висока технология и организация. Вероятно всичко 
минава през автомати и роботи. (Спомнете си тук за наръчниците и пра-
вилниците за изпълнение на процедурите.) 

Джунко Фуджита 
12.02. Днес в International Community House се запознавам с Джунко 

Фуджита от Окаяма, момиче на около 20 години, фармацевтка в болнич-
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на аптека. Ще си разменяме английски срещу японски. Говорим на анг-
лийски и малко на японски. Питам:  

– Нихон-джин ва, шигото-га суки дес ка? (Японецът обича ли да ра-
боти?) 

– Хай, со десу. (Да, така е.) 
– Демо дайгаку-но хито-га hard-worker-джа най дес! (Но в универ-

ситета хората не са работяги.) 
– Хай. Ооки-но кайша-ни шигото-га такусан аримас. (Да. Но в го-

лемите фирми има много работа.) 
Аната-но бьоин-ни онаджи дес ка? (Във вашата болница същото ли 

е?) 
– Хай, со десу. (Да, така е.) 
Джунко ми обяснява, че в болницата нямат фиксиран край на ра-

ботното време, така че не може да си определи среща преди осем вечер-
та. В събота и неделя понякога посещава лекции за професионално усъ-
вършенстване. Както разбрах обаче, не става въпрос за усъвършенстване 
над нормалното ниво, а усвояване на професията. Същото се отнасяше и 
за Марико Хата от банката.  

Посещаваме голям магазин с богат сладкарски щанд. Гражданките 
на Киото купуват шоколад във всевъзможни форми, който подаряват на 
близките си мъже по случай Св. Валентин (Барентан-де). Питам я дали 
шоколадът не значи предпочитание към мъж. Каза, че не знае, но по-
скоро не, защото този малък дар не значи нищо персонално. Влюбените 
двойки се срещат на Коледа в хотели. Месец по-късно, на 14.03. пък е 
обратният ден, денят на жените, и мъжете подаряват всевъзможни 
сладки на своите близки от другия пол.  

Момичетата, които идват в International Community House за обмен 
на японски срещу английски (немски, френски, италиански), са различни 
от обикновените японски момичета. Те са отворени, интересуват се от 
Запада, а повечето се интересуват и от западните мъже. Обменът на език 
е най-популярната и невинна форма на запознанство с японско момиче. 
Това са смели същества, с известен опит в общуването със западняци. 
Често са в периферията на обществото и не могат да се омъжат в Япо-
ния. Такъв е случаят със следващата ми позната по линията на езиковия 
обмен.  

Джунко ми показва Хейан джинджа (грамаден шинтоистки храм-
емблема на Киото, с огромни оранжеви арки). Неочаквано завалява сняг. 
Предлагам ѝ да отидем в моя квартал. Влизаме в малкия корейски ресто-
рант. После отиваме в моя апартамент. Показвам ѝ много снимки. Пус-
кам рок-музика, която слуша без голям интерес. Проявява същото без-
различие и липса на усет, каквото преди нея бяха показали всички япон-
ци, които слушаха моята музика – всевъзможни неща от Пинк Флойд и 
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– Року-но онгаку-га суки дес ка? (Обичаш ли рок?) 
– Кираку-най десу. (Не го мразя.) 
На поканата за танц се отзовава, става и после се отказва притесне-

но. Но вечерта не се проваля. 
Днешната ми среща с Джунко с нищо не обогатява познанието ми 

за Япония. Когато не са предразположени, тези хора говорят много ру-
тинно, казват само тривиални неща. Е, не всеки път могат да се правят 
разкрития. Ако питат обикновена софийска девойка за българския харак-
тер, тя едва ли може да каже нещо наистина интересно и при това точно.  

Гости от Пекин 
19.02. Днес посрещнах на летището край Осака доц. Светла Стойче-

ва, преподавателка по български език в Пекин, и сина ѝ Боян, който вече 
говорел китайски.  

Японците са построили в океана цяло летище (Kansai International 
Airport) и то е много красиво на фона на синята океанска вода. Дори на 
покрива на това съоръжение кацат самолети. То контрастира на сивата и 
безлична маса от сгради, която представлява Осака, по името си „голям 
град“. Американските бомби са сринали града. От стара Осака е останал 
обаче забележителния замък – крепост, арена на много кървави битки 
преди Токугава да вземе властта.  

На гишето в Information service на огромното международно лети-
ще не говорят английски! Не мога да изкопча нищо конкретно, но не се 
притеснявам, защото тук всичко е подредено. 

Излизам на терасата на летището и гледам океана. Студеният вятър 
продухва главата ми. Гони малки вълни между вълноломите. Слънцето 
се бори с облаците. На изток се точи линията на дългия мост към Осака. 
Япония е притаена в тънка мъгла.  

При мен излиза дребно момиче и снима с камера. 
– Hi! (Здрасти!) 
– Hi! Where are you come from? (Здрасти, откъде идваш?) 
– I am coming now from Kyoto. (Идвам от Киото.) 
– And I’m coming now from Osaka, I study there, but I’m Chinese – из-

рича с широка бяла усмивка слънчевото мургаво момиче. (А аз – от Оса-
ка, уча там, но съм китайка.) 

– I’m going to meet friends from Beijing. Bulgarian friends. I’m 
Bulgarian, too. (Аз посрещам приятели от Пекин. Български приятели. И 
аз съм българин.) 

– A so? I’m flying to Beijing. What are you doing in Japan? (А, така 
ли? Аз отлитам за Пекин. Какво правиш в Япония?) 
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– Zen-buddhism. Chan. (Дзен-будизъм. Чан.) 
– Pardon? (Моля?) 
Минавам на японски: 
– Буккьо дес. Буккьо-но кенкю шимас. Basically I teach Philosophy in 

Sofia, Bulgaria. (Будизъм. Правя изследване. Иначе преподавам филосо-
фия в София, България.) 

– Really? Unbelievable! I’ve newer believe I’d meet somebody from 
Bulgaria, and researching Buddhism in Japan. (Наистина ли? Невероятно! 
Никога не съм вярвала, че ще срещна някого от България, при това да 
учи будизъм.) 

– Yes, we are few. And Zen comes from China, do you know? (Да, мал-
ко сме. А Дзен идва от Китай, знаеш ли?) 

– But, aren’t you a Christian? (Но не си ли християнин?) 
– I am just researcher, and I’m finding great wisdom in that religious 

practice. (Аз съм просто изследовател, и намирам голямо знание в тази 
религиозна практика.) 

– O, it would be very difficult! You must be very clever! (О, това тряб-
ва да е много трудно! Ти трябва да си много умен!) 

– What do you do in Japan? (Какво правиш ти в Япония?) 
– I study business at the university near Osaka. (Уча бизнес в универ-

ситет край Осака.) 
Посрещам Светла и Боян. Изкарваме чудесна вечер. Гостите ми са 

донесли будистка книга и музика. Имаме много да си кажем, и то на 
български! Самият този факт е тръпка! Виното, донесено от Китай, е 
българско! Много по-хубаво от евтините френски вина тук. Светла ми 
разказва за училището на Боян, за своята работа и колегите си, за новите 
си приятели. Разказва ми за сблъсъка си с Китай. Страната се отваря и 
модернизира с невероятни темпове. В Пекин се готвят за олимпиада 
(2008 г.), строи се интензивно.  

Китайски хоризонти 
Усилвам намерението си да отида в Китай, но се колебая между два 

маршрута: северен, през Пекин, или южен, през Шанхай. На север ще 
разгледам Пекин, столица на най-старата жива цивилизация, Великата 
китайска стена, Шиан с хилядите глинени воини. На юг е Шанхай, най-
големият търговски център, на 200 километра са фантастичните чуки на 
Хуан Шан – Жълтата планина. После идва Емей Шан, легендарната бу-
дистка планина. Пътят ще продължи през Чънду, столица на провинция 
Сичуан. Оттам тръгват експедициите за Тибет. Трекинг в Тибет през 
най-красивата планинска магистрала, дълга 900 км, къщата, построена на 
легендарния монах-магьосник и поет Миларепа, родното място на 
Сидхарта Гаутама. И като кулминация – базов лагер на Еверест! Но за 
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Тибет китайците искат специално разрешение, което се дава само на 
групи чужденци. Този път ще пропусна Тибет, и без това през май почва 
мусона, вали много и трекинги не се правят. Същото важи и за Индия.  

Остава Пакистан – Каракорум и Западните Хималаи с пет-шест 
осемхилядника начело с К2 и Нанга Парбат – магическата ледена „Пла-
нина-убиец“. В Пакистан няма мусон и трекингът из тези планини на-
вярно ще бъде приключение. А после през остатъка от Азия: Иран – 
Ирак – Турция – у дома. Този път може да се измине и с джип – фантас-
тично! Но трябва да се купи джип изгодно тук, да се конвертира десният 
волан в ляв, да се попълват документи. После да се прекоси океана до 
Китай на ферибот. Най-трудно ще бъде в Китай – в големия пътеводител 
на Lonely Planet „China“ прочетох, че китайците не разрешават на чужди 
туристи да шофират в страната. Остава вариант с кораб, самолети и ав-
тобуси. Той е по-сигурен и бърз. 

Тези планове кроя още с идването си. Оглеждам джипове втора 
употреба. Купувам си пътеводители за Япония, Китай и Пакистан. От 
България ще ми изпратят за Тибет, Непал и Индия. 

Ще видим... Сега идва близкото пътуване на юг, по островите Ава-
джи, Шодо и на големия Шикоку. Потегляме още утре! 

Пътешествие из островите 
21.02. Киото – Кобе (Саномия) – Акаши – ферибот – Аваджи-шима 

(остров Аваджи). Автобус – стоп с тайванката Мейхоу Ниши – Цуна. От 
Цуна с автобус на юг към най-големия мост в Азия между островите 
Аваджи и Шикоку. Наруто-парк.  

Малката тайванка единствена спира да ни вземе в малката си кола 
от място, забравено от Буда и камите (японските божества) или поне от 
автобусните компании. Преподавала китайски. Кефи се на китайския на 
Боян. Кани ни в къщата си, превърната в крайпътен хотел („Ever Green 
Country Garden“ или просто „Country Inn“). Трябва да стигнем гр. Така-
мацу, където съм планирал нощувка. Утре – разглеждане на Такамацу и 
островчето Шодошима.  

Брегът на Шикоку край Наруто е най-красивият морски пейзаж, 
който съм виждал. Островите надникват един към друг. Между тях се 
пенят водите на Островно море, а на изток се простира Тихият океан. 
Приливните вълни вечер образуват шеметни водовъртежи, специално 
шоу за туристите, наблюдавано от специални площадки в паркчетата, 
пръснати по обраслия бряг. Брегът е изваян във всевъзможни форми, 
скали и плажове.  

Трудно и късно се добираме до Такамацу. Но имаме късмет с хоте-
ла. Момиче от улицата ни отвежда до „Prince“ хотел. Намираме евтина 
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стая за тримата за 8400 йени (около 70 долара). Такамацу е пълна скука, 
но има забележителност: парка „Рицурен Коен“, най-голям в Япония.  

22.02. Навън вали проливен японски дъжд. Слава богу, след час не-
бето се успокоява и се качваме на кораба от Такамацу за Сакате, приста-
нище на островчето Шодошима. Корабът е украсен с древногръцки мо-
тиви. Звучи стара японска песен, която съм слушал в изпълнение на Dire 
Straits от концерт в Токио.  

На входа на пристанището Сакате е оформена гръцка арка със 
сгрешен надпис на гръцки „Добре дошли в Шодошима!“. Имитация, ко-
ято следва напълно девствен вкус, без съзнание за уместност и дистан-
ция. Ясно е – тези острови напомнят гръцките.  

Изкачваме се към върха на планината с автобус и лифт. Следвам 
маршрут от Интернет. Край нас се нижат урви и скали. Най-после скали 
в Япония! Горе е чисто, зелено и морето с островите се вижда като на 
длан.  

Слизаме обратно в Такамацу. Уреждаме автобус през морските ост-
рови до Кобе и Осака. Остават няколко часа за парка и бойното поле на 
висок хълм. Рицурен Коен е строен през XVII век! Паркът е голямо 
пространство с езерца, островчета, горички и къщички.  

Свива ме отново познатата кризисна болка в кръста. Добре, че имам 
болкоуспокояващи.  

Чинами Сегава 
Фумихито Андо ме е взел в частното училище на Есам Мохамад, 

където преподава на малки ученици... математика. Говоря си цял час с 
колежката му Чинами-сан, стройна девойка, хубава и едричка за японка. 
Говори сносен английски. Била е с приятел в България като част от екс-
курзия след прекарано обучение в Кайро. Бях открит и момичето ми 
сподели неща от личния си живот, за които се оказа, че Фуми не знае, а с 
него работят години заедно и са най-близки колеги.  

Японецът получава от мен електронния адрес и телефона на най-
близката си колежка и приятел. Тези хора се държат на разстояние, даже 
когато работят в една фирма и са близки. Те си слагат маски и само у 
дома им личат чувствата. Но защо са тези маски при толкова загуби на 
сила за поддържане? Чувствата са слабост, но и понякога сила пред дру-
гите.  

Отговор: Японците, изглежда, не могат да контролират чувствата 
си, пускайки свободно нормални изблици. При нас емоциите се изразя-
ват в много говорене, динамика на лични отношения и действия. Те не 
могат да ги редуцират до комуникативно ниво. В обществото те показват 
предимно маскировъчната приветливост, както ние във формални ситуа-
ции.  
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Чинами сяда до мен на маса в малката приемна на училището-

апартамент и разговаряме на чаша чай, докато Андо-сан си води урока и 
чувам как представя на студентите моята скромна личност. Тя забелязва 
интереса към себе си и – нещо невиждано! – кокетно оголва хубавите си 
крака пред погледа ми. Изчервява се леко от непривичната ситуация, 
спонтанна, но потисната в Япония – невинен флирт след запознанство. 
На това са способни само момичета, излизали в чужбина или общували 
много със западняци.  

Чинами обяснява, че в Япония икономиката вървяла надолу и е би-
ло много трудно да си намериш работа. Затова се навила на две-три ра-
боти с частична заетост („арбайто“). Имало работа в семейства за гледа-
не на малки деца, понеже детските градини били малко и полулегални.  

Чинами Сегава е стройна, спортна, хубава (за японка), с добре очер-
тани форми. Тренирала е с години джудо. Тя е женствена, без да е 
„джобна“, деликатна, отворена и любопитна и затова (при това?) свенли-
ва. „Затова“, защото отвореността на порядъчното японско момиче не е 
нещо прието. Когато се изчерви и загуби ума и дума, заприличва на сел-
ска девица. Говори английски, проявява забележим интерес към мен, не-
лишен от перспектива, но трябва да се положат много усилия и да пока-
жа гигантско търпение. Не съм свикнал да флиртувам продължително. А 
Чинами си остава добро японско момиче. Тя работи на още две места – в 
магазин и някъде другаде, а голяма част от заработеното отива за път до 
Токио и обратно в събота и неделя, където живее нейният приятел или 
годеник. Този режим на живот е трудно съвместим с представата ми за 
щастие, макар че самият аз съм работохолик и не стоя на задника си. 
Разликата е съществена: аз съм свободен и работя с удоволствие и за 
удоволствие, а не просто за насъщния, а пътуванията ми са пътешест-
вия. 

Бяхме планирали купон с Фуми, но Чинами-сан е в същия ден за-
ета и съм склонен да променя датата. Тя се шегува, че Фуми може да я 
замести и тя да дойде (вместо него) на партито!  

Пристъпвам в ча-до 
23.02. Пристъпвам несръчно в пътя на чая, ча-до. Правя чай под ве-

щото ръководство на Сугино-сама. Това е редови урок в познатото част-
но училище на Сугино Кадзуко. Участват пет жени, облечени в кимона, 
плюс Фуми, който изучава систематично традиционните японски изкус-
тва – готви се да поеме стар храм – собственост на рода. Гостите сме 
Светла, Боян и аз. Обстановката е окуражаващо свободна и весела. При-
съствието на чужденци внася елемент на несериозност. Но не чак до 
провал на занятието – урокът върви гладко и плавно, с естествените 
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грешки при изпълнение на множеството елементи по точния начин. Гос-
пожица Сугино е една от водещите майсторка на ча-но ю в Киото. Тя 
обяснява калиграфията, закачена в нишата над цветето.  

Редът на приготвянето и пиенето на чая между студентите се опре-
деля от игра. В малка кесия се поставят плочки, подобни на домино, 
надписани от едната страна с канджи. Канджите образуват поредица, 
която започва с йероглифа за „цвете“ (хана), после идва „луна“ (гецу). 
Това са стегнатите поетични изкази на майстор Риккю от 16-ти век, до-
несъл чайната церемония в Япония.  

Ча-но ю, ча до. Обичаят на церемониалното пиене на чай е дошъл в 
Япония от Корея и Китай през VIII век. Започнал е от императорското 
семейство, двора и будистките свещеници. С времето церемонията се 
забравя, но е съживена през периода Камакура (1118–1333). Джуко Му-
рара, чай-майстор на шогуна Йошимаса Ашикага превърнал церемония-
та в естетичен ритуал в XV век. Чайната церемония е разработвана по-
нататък от Мурата Юкио (1422–1502). През XVI век церемонията е раз-
вита и кодифицирана от Сенно Рикю (1522–1592) и доведена до завър-
шена форма Това е човекът, въздигнал акта на пиене на чай до една ця-
лостна форма на изкуство (ча-до) чрез стилизиране на маниера и етике-
та. По подобен начин са детайлизирани и кодифицирани в японски стил 
(шиката) и традиционната борба сумо, боя с меч (кендо), поезията (хай-
ку), театрите (Но и Кабуки). Появяват се чаените къщи – малки дървени 
постройки всред тишината на парковете.  

Самураят Цунетомо пише в XVII век: 
„Покойният Накано Кадзума казваше, че първичната цел на чайната 

церемония е да пречисти шестте сетива. За очите са предназначени ви-
сящият свитък и подредените цветя. За носа са благовонията. За ушите – 
звукът от горещата вода, за устата – вкусът на чая, а за дланите ходилата 
– правилността на формите. Когато петте сетива бъдат пречистени по 
този начин, то умът ще стане чист от само себе си. Чайната церемония 
пречиства ума, когато той е затлачен.“ („Хагакуре“) 

В чайната церемония се използва мачча, зелен чай на прах от лис-
тата на специално растение. Като един от най-важните елементи на це-
ремонията  домакинът следва различни правила във всяка процедура на 
правене на чай, от разгарянето на огъня, прибавянето на гореща вода в 
чаените купи, бъркане на чая със специална; метличка, докато се пре-
върне в гъста пяна, до сервирането му.  

Друг важен елемент е споделеното чувство на общуване между до-
макина и гостите по време на церемонията. Домакинът, за да занимае 
своите гости, прави най-доброто на всяка стъпка на приготвянето, като 
избиране на принадлежностите и приборите до висящия надпис, цветята, 
вазата и другите удобства. Гостите, от своя страна, се очаква да изразят 
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тяхното разбиране на загрижеността и признателност към усилията на 
домакина.  

Чайната церемония има ‘четири сърца’: хармония, респект, чисто-
та, мир. Това са принципите на изкуството да се живее. 

Седем инструкции на Риккю: 
Направи задоволителна купа чай. 
Сложи дървените въглища така, че водата да кипне. 
Създай усещане за топлина през зимата и хладина през лятото. 
Подреди цветята, както биха били на полето. 
Организирай добре времето. 
Бъде готов в случай на дъжд. 
Действай с максимална загриженост към гостите. 
Човек попитал Риккю за правилата на чадо и бил разочарован да чуе 

седемте инструкции. Той казал, че тези седем неща всеки може да из-
пълни. Риккю отговорил, че той би станал ученик на човека, който може 
да ги изпълни без грешка. 

Тази история ни казва, че Пътят на чая се отнася до активностите, 
които са част от всекидневния живот, и все пак да ги майсториш, се 
изисква голямо култивиране. В този смисъл чадо е представян като из-
куство на живота. 

Чайната церемония е (била) събитие. Тя среща един-единствен път 
в живота определени хора при определени обстоятелства. Нейната тър-
жественост изпъква на фона на тишината. Демонстрира случая, който 
кръстосва съдбите.  

Българи в двореца на шогуна! 
24.02. Ставам с такава болка в кръста, че не мога да си обуя чорапи-

те. Днес водя Светла и Боян в двореца на шогуна (Ниджо кастл) и там – 
о, боже, срещаме българско семейство. Красимир от в-к „24 часа“, ко-
респондент в Токио, с жена си и сина си. Боян ги открива по българската 
реч, която чул от детето. Краси ми дава Е-mail адреса на Димитър Ялнъ-
зов. Информира ни, че в понеделник отварят Киото гошьо (затворения 
Императорски дворец) за чужденци, така че отиваме да си купим билети.  

Вечерта правим голямо и пищно парти за десетия рожден ден на 
Боян. Аз замислях такова парти за нови приятели от училището на Есам. 
Повод за това бе запознанството ми с нови хора, от училището на Есам: 
самия шеф, Чинами, която нямаше да дойде без Фуми и други двама от 
училището. Заинтересува се и Садахиро. Сега партито се посвещава на 
Боян. 

Присъстват: Боян и майка му Светла, Фуми, Чинами-сан, Садахиро 
от частното училище, учител по трудово обучение за инвалиди. Той кара 
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BMW с ляво кормило и електронен навигатор с нескривана гордост. По-
казва индивидуалност в стремежа си на всяка цена да покаже знания за 
Запада и западно поведение. По някое време се появява и смият Есам – 
собственикът на училището. Есам е едър египтянин на средна възраст и 
също като мен е отчаян от японската медицина. Препоръчва ми Киото 
юнивърсити хоспитъл.  

Светла е изпекла пиле. Направила е чудесна зелева салата и пърже-
ни картофи – това от българка страна. А Чинами и Фуми са сготвили су-
ки-яки. Има много и всякакъв алкохол, а Фуми изненадва и с торта с де-
сет свещи за рожденика! Каня Светла на танц, а Есам се опитва да пока-
ни подчинената си Чинами, която отказва. Така че подчинението на ше-
фа май отстъпва на дистанцията спрямо чужденеца. Искам да танцувам с 
Чинами, но не зная дали ще приеме. Двамата си поговорихме насаме, до 
магазина и обратно, където ходим за подправки. Чинами се черви и де-
ликатно пита за гостите и за моите намерения.  

Фуми закъснява заради церемония в храма си. Хващам Садахиро в 
малко плагиатство. Той обяснява на Светла „какви индивидуалисти са 
японците“ и как „не могат да работят заедно“, за разлика от китайците, 
със същите думи, с които аз съм му обяснявал българските нрави! Ха-
рактерно за японците и куриозно с обратната преценка. А може би наис-
тина отвътре за японците изглежда, че са станали за стотина години мо-
дернизация големи индивидуалисти.  

По-късно се появява и Шинген Ясуда, приятел на Фуми от секта-
та Джо-до-шин. След шумното парти тримата разговаряме на чашка 
силно саке (43%!) от Окинава, което е донесъл Андо-сан. И Шинген жи-
вее и работи в храм като Фуми, но е женен (после видях жена му и пре-
лестните му дечица – япончетата под осем години са изключително кра-
сиви).  

Дворец, храм и японски ресторант 
25.02. Посещаваме просторния Императорски дворец (Киото 

гошьо). Имаме късмет, защото става с предварително записване и посе-
щенията са строго ограничени като срок и обем. Дворецът е запазен та-
къв, какъвто го е заварила Мейджи ерата. Муцухито Мейджи преместил 
императорската столица в Едо, където вече два века и половина биело 
сърцето на Япония под управлението на шогуните Токугава.  

Просторни, солидни свързани постройки и зали, традиционна архи-
тектура, без отопление и електричество. Алеите са застлани със ситен 
чакъл, паркът е огромен, има павилион за чай и стая за поезия. 

Показвам на гостите от Пекин и Кинкакуджи, златният „храм“. Така 
го нарича известният у нас писател Мишима Юкио в романа „Златният 
храм“. По-точно е да се каже „павилион“. Тази изящна постройка е еди-
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нична и стои на дървена основа над водите на езеро. Храм е друго нещо 
– храмът е цял комплекс от постройки и там живеят монаси. Кинкаку-
джи е истинска жива легенда – блестящ и елегантен, кацнал сякаш не-
посредствено над отражението си в езерото. През 1394 г. оттеглилият се 
от поста си шогун Йошимицу наследил руините на вилата Сайонджи. 
Позлатеният павилион, другите сгради и градината били построени с 
артистичност и изящество за негова частна резиденция през 1397 г. След 
смъртта му сградата станала дзен-будистки храм с име Рокуонджи. По-
настоящем павилионът съдържа зала, оборудвана като храмова към сек-
тата Джо-до (Чиста земя). На върха на покрива стои позлатеният феникс 
– символ на прераждането в чистата земя. 

Павилионът е горял няколко пъти. През 1950 г. в пристъп на безу-
мие един от послушниците на дзен-будистката обител го подпалва. За 
писателя Юкио Мишима, според когото гибелта прави прекрасното още 
по-съвършено, това събитие било дълбок потрес. Неговият герой от 
„Златния храм“ се бунтува срещу красотата. Той, недъгавият млад мо-
нах, отритнат от света, копнеещ за любов и обхванат в пламъците на раз-
стройството, и храмът, вечният еднократен израз на красотата, стоящ 
спокойно в огледалното езеро – една противопоставка, неприемане, про-
тест и акт на унищожение... Отново душевен строй, който няма нищо 
общо с нашите западни представи.  

Ресторант в японски стил. Посещаваме японски ресторант в наци-
онален стил. Въвеждат ни в малка тиха японска стаичка, застлана с тата-
ми. Сядаме на възглавнички около ниска маса. Обслужва ни безмълвно 
млада японка в светлосиньо кимоно и пурпурно червило. Аперитив – 
марково саке. Обядът се сервира на традиционна табла с преградки, 
кошнички и кутийки за ориза, сашимито, зеленчуците и сладките. Хра-
ната е хладна, чаят и супата – горещи. Супата (мисоширо) се поднася в 
тясна висока купичка, подобна на чаша. Суровата риба, репите и другите 
зеленчуци образуват цветни композиции, които изразяват дзен-мотиви. 
Фуми обяснява значението на елементите от сложната подредба, а аз се 
шегувам, че работи за каузата на „врага“ от другата секта. Той отговаря, 
че представя Япония и будизма.  

Изненадващо вкусно и много красиво.  
– Хонто-ни, сугоку оишиката дес! (Честно, беше страхотно вкусно) 

– споделям на Андо. 
В ресторанта цари пълна тишина. Сервитьорката не произнася нито 

дума.  

В сърцето на Япония 
26.02. За втори път съм в Нара. Минаваме през парка със сърни, 
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който е бил същият парк със сърни и преди хиляда и триста години, ко-
гато Нара е била столица на Япония. Днес виждаме доста нови неща – 
първия път нямаше време. Поразява ме Дайбуцу (голям Буда), пет-
найсетметрова бронзова статуя на Вайрочана (Биручана в японско про-
изношение) с огромни лотоси. Петметрови дървени фигури на демони 
стоят на заден план. 

27.02. Денят започва с посещение на банката. На гишето ме посре-
ща усмихната Марико. Тя има детински нежно усмихнато лице. Майка ѝ 
е учителка по английски. Скоро са я скъсали на изпит по финанси. Ще 
трябва да залегне пак над материала. Кани ме на вечеря или обед.  

Следва Кьомидзу Дера – Храм на чистата вода. Тук се смесват сво-
бодно шинто и будистки мотиви. Водата извира от горист хълм, под 
планината Даймонджи. Храмът има просторна тераса, от която Киото се 
вижда като на длан. Това го е превърнало в главна туристическа атрак-
ция и снимката му е във всяка дипляна, уебсайт и реклама на старата 
японска столица. Символиката на това място е посветена на късмета. 
Водите говорят за течението на живота и неговите изненади. На входа на 
този е поставена статуята на шинтоисткото божество на късмета. Има 
вид на малък демон. На дворче в храма са поставени на 10 метра разсто-
яние един срещу друг камъните на любовното щастие. Вървиш със зат-
ворени очи от единия до другия камък и трябва да го улучиш, за да раз-
читаш на щастие в сляпата любов.  

Навлизаме в тялото на огромен Буда. Пристъпваш в пълна тъмнина 
напред и надолу, като се държиш за парапет от дървени топки – будист-
ка броеница. После виждаш малка светлинка отпред. Различаваш осве-
тен камък – сърцето на Буда („буккьо-но кокоро“). На камъка е изписан 
йероглиф. Поставяш дланта си на йероглифа и си намисляш желание. 
Докоснал сърцето на Буда, се обръщаш към него. Тази забавна символи-
ка наслагва шаманското виждане за слепия късмет с будисткото сърце 
(ум, стомах – думата е една), което признава само карма и не оставя мяс-
то на случая. 

Апотеоз на храма е красива пагода, чиято форма рисува стилизира-
но йероглифа на гроба на Буда. Закусваме сладкиши от ориз и смлян боб 
в малка чисто японска сладкарничка.  

Отправяме се към джо-до-шин храма Нишихонганджи. Заедно със 
своя близнак Хигашихонганджи (източен и западен) те изграждат най-
големия традиционен архитектурен комплекс в Киото и навярно в Япо-
ния. Именно към този храмов комплекс е построен най-стария (от 400 
години!) в Япония университет: Рюкоку юнивърсити, средище на Джо-
до-шин будизма (сектата Чиста земя). Там работи като лектор Фумихито 
Андо. Този огромен комплекс е построен като копие на бакуфу – се-
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мейната къща на шогуните от фамилията Ашикага в малкото селище 
Муромачи, откъдето е управлявана Япония два века. Тук има зали за 
прием, за церемонии, трезори и жилищен комплекс за много семейства 
от религиозния клан. Ние сме от малцината избраници, които се допус-
кат тук благодарение на управителя на храма Ямамото-сан, приятел и 
колега на Андо, преподавател по будистко изкуство. Това е навлизане в 
сърцето на стара Япония. Залите са просторни, с красиви стенописи. 
Сюжетите са все същите – свещени дървета, дракони и тигри. Стените са 
високи, вратите са традиционно плъзгащи се. Вътрешните тераси гледат 
към красив парк в чисто китайски стил, в който формите са впечатлява-
щи с размера си. В парка е разположена най-голямата сцена за театъра 
НО. Земната повърхност между сцената и наблюдателната площадка е 
покрита с плоски камъчета, подредени по дължина към зрителя, за да се 
отразява звукът на пеенето по най-лек начин.  

В храма се е влизало откъм парка с лодка. Следваме пътя на „вът-
решните гости“. От малкия кей изкачваме стълби, Ямамото-сан ни отва-
ря хоризонтален капак в пода на приемната и се озоваваме в малка зала, 
а после в главната зала за служби, където малък екип реставрира стено-
писите. Има място за хиляда – две хиляди души. Рогозките, както и сте-
ните и вратите, си бяха от времето на строителството на храма – някъде 
през XIV век.  

На горните етажи са разположени жилищните помещения – спални-
всекидневни, стаи за поезия и чайни залички. Участниците в церемония-
та са влизали и излизали през съвсем малка вратичка, висока не повече 
от 70 см само на колене.  

На тавана отваряме капандура и се открива вътрешната панорама на 
парка и летния театър Но. Слизаме обратно и долу разглеждаме баните 
(с вани – „офуро“) с парни инсталации („сауни“) и тоалетните. Те са взе-
ти от Китай, формата е клекало с удължен отвор. Този тип китайски кло-
зети се правят и сега под името „Japanese style“, наред с тоалетните с чи-
ния („Western style“). Оттичането на нечистите води ставало в покрита 
яма в двора, в голям съд, който може да се изнася и изпразва. Те са се 
използвали за оризищата. Впечатлява силно развитата хигиена, строено-
то с мисъл за удобство и чистота в така отдалечената епоха, когато до-
мовете на запад са тънели в нечистотия и смрад.  

Разглеждаме музея към комплекса. Разделяме се с любезния дома-
кин Ямамото-сан, а после и с Фуми. Късния следобед прекарваме в оби-
колка в старата източна част на Киото, с малките улички и многобройни 
дюкянчета.  

На следващия ден ни е поднесено като подарък още едно специално 
посещение: в частен институт за реставрация на стари висящи картини 
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и на стенописи в китайски стил. След представянето ми (приятелят не 
пропуска случай да ме представя на особи от елита в Киото) на проф. 
Усами, най-добрия реставратор в Киото, влизаме в ателието. На стената 
виси петметрова реставрирана рисунката на цветето лотос. Запознаваме 
се с енергичната млада американка Бриджит, която е щастлива да се учи 
на своя занаят от такива майстори като японците. Тя обяснява как се въз-
становяват подобни платна и хартии. Разкъсаната специална хартия се 
маже с ферментирала оризова паста, подобна на разбито кисело мляко. 
Растението – материал за хартията изглежда вид бамбук. Подаряват ни 
хартия и пликове в стар стил от същия материал и технология, произ-
веждани в старовремска фабрика недалеч от Киото. 

Тежки дни 
28.02. Най-често тежките ми дни тук, както и у дома, започват с 

дъжд. Навън вали проливен, студен и неспирен дъжд. Излизам с болки в 
кръста, за да опитам да си взема резултатите от изследванията в квартал-
ната болница и да отида в Университетската. Както и очаквах, не ми ги 
дават, макар че съм ги платил скъпо и прескъпо. Насочват ме отново към 
стария доктор Маегава. Той ме изпраща за нови изследвания и не откри-
ва нито кръв, нито левкоцити, но ми показва на рентгеновата снимка ка-
мък, който се е придвижил от бъбрека надолу по уретера към пикочния 
мехур. Тази нова динамика навярно се дължи на новото ми лечение с 
лекарства от България, получени по пощата, за което си замълчах.  

Какво мислите ми изписа специалистът? Изписа ми отново болко-
успокояващи и „вода, много вода“. Отговарям: 

– Хай. Уакаримасу, аригато годзаймас. Биру-га мо ии дес-ка? (Да. 
Разбирам, благодаря. Бира също добре ли е?) 

– Хай. Тотемо ии дес, не-е! (Да, много е добре, наистина!) 
Забравих да го попитам за водката. Аз продължавам да си вземам 

българските билкови и западните лекарства и наистина смилам и изх-
върлям. Сутринта видях малкото камъче, което изхвърлих, явно в резул-
тат на медикаментите. Болките продължават, но сега вече се убедих, че 
тук не могат да ми помогнат, и че мога да разчитам на лечението, което 
дойде от родината.  

Усами-сан ми сервира новината, че трябва да платя допълнителен 
наем за нощувките на Боян и Светла по 1500 йени на ден на човек! Изра-
зявам въздържано несъгласие. Аз плащам все пак не нощувки, а месечен 
наем, и не ми приспадат такси за дните, в които съм отсъствал. Няма ло-
гика. Тук трябва да добавя, че наемът се плаща изцяло „на сянка“, без 
договор и без фактури. Не знам къде отиват тези пари, но най-вероятно 
президентът се разпорежда лично с тях. Абсурдното е, че тази седмица 
сме отсъствали два дни и съм имал гости общо три дни. При този после-
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ден аргумент Усами-сан ми прави малка отстъпка. 
Имам много писма, две дълги, оферта за лаптоп от някаква Михае-

ла, оферта за джип от Емирствата (Nisan Patrol за $2500, предлагам 
2000). Имам писмо и от новата си „позната“ по моя обява за партньор за 
изкачване на Фуджи-сан, Томоко от Кобе. Отговарям на всичко, стис-
кайки зъби от болка. Изпращаме факс с Усами-сан до фондацията, за да 
напомним на госпожица Каваками за изпратеното официално писмо-
отчет и молба за продължаване срока на специализацията. Писмото е 
подписано най-после от моя хост-сайънтист Окимото-сенсей, има и пис-
мо с препоръка от президента Нишимура. Светкавичният отговор на мис 
Каваками гласи, че трябва да се обърна към... българското Министерство 
на образованието и науката. МОН не може да ми даде мандата на тазго-
дишните специалисти и да лиши тях от този шанс. Нямам формално пра-
во да кандидатствам до три години след ползване на тази стипендия.  

Моята надежда е фондацията да уважи поканата за две години от 
Ханацоно юнивърсити, големия проект и впечатляващата свършена ра-
бота – план на темата „Zen and the Limits of Language“, подробна библи-
ография по темата (около 200 заглавия класика и нови коментари). Изчел 
съм към 30 големи сутри и дзен-трактати, още толкова статии и съм на-
писал бележки за труд в обем около 200 страници.  

Нито дума в признание на това, нито дума в респект към писмата, 
подготвени от мен и подписани от моите японски шефове. Студенината 
на служителката е поразяваща. Даже президентът Нишимура, който се 
появява два дни по-късно, показва, че е лично засегнат.  

Все пак пиша писмо до МОН.  
Чудя се какво да правя с това мое продължение. Имам покана за две 

години, които изтичат в края на октомври 2003 г. Имам отпуск от Уни-
верситета за тези две години. Имам стипендия само за седем месеца, до 
края на май 2002 г. Моите домакини не ми помогнаха още миналия сеп-
тември. Усилията ми тогава удариха на камък. Писмата ми до Том, Ми-
шел Мор и Нишимура-сенсей не намериха нужния отклик и машината не 
бе задвижена. После съм пропуснал тук, в Япония, срока 2.12.2001 г., 
валиден за могъщата Japan Foundation и други фондации. (През първия 
си месец в Япония имах по-насъщната грижа да оцелявам ментално.)  

Нямам отговор от Фондацията. Изпуснал съм и срока за Japan Foun-
dation. Подарявам на Усами-сан мартеница и ѝ разказвам за Баба Марта 
и за огньовете, които прескачаме. Оказва се, че и в Япония прескачат 
огън за пролетта. Урс Ап ми пише и ми предлага среща днес. Обаждам 
му се вкъщи и го помолвам да отложим за утре. Той живее с жена си – 
италианка в Европа през летния сезон и в Киото през зимния. Ще търся 
други фондации и проекти, в краен случай се връщам в България с дълго 
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4.03. Днес пиша до bTV за предаванията срещу учебника ми. Пиша 
още няколко писма: до жена ми, до дъщеря ми, до кумовете Емо и Тони, 
до бат’ Венци и Жени в Канада, до Еми, до Светла в Пекин, до Митко 
Ялнъзов в Киото, до Саша Вовин, до Ризуви в Дубай. Пиша и до Узуно-
ва в МОН, отговаряща за Япония.  

Опитвам разговор с Том! Бях му дал библиографията си за мнение. 
„Няма какво много за казване“, бе краткия му отговор. Виждаме се с 
проф. Окимото. Надвечер бягам над час плюс 55 мин. Велосипед. Не се 
чувствам лек, още не съм във форма.  

Традиции и личен избор в Япония 
Вечерта прекарваме в дълъг разговор. Фуми се открехва и споделя 

най-важната си дилема: той трябва да избере или дъщеря на професор и 
лесна кариера в Университета, или момичето от религиозно свещеничес-
ко семейство от клана в рамките на сектата Джо-до-шин, кьм какъвто 
спада самият той. Баща му управлява храм в префектурата Мие на 700 
години и с Фуми са на различни мнения по въпроса как да се продължи 
храмовия живот и в частност, наложителната реставрация. Фуми има 
голям проект за реставрация, отчасти финансиран и изпълнен. Той изу-
чава изкуствата на чайната церемония, икебаната и калиграфията в под-
готовката си за главен свещеник в родния храм. 

Иска ми мнението и аз му го казвам, но какво мога аз, чужденецът, 
да го посъветвам? Навярно японците избягват да се съветват взаимно по 
такива въпроси, щом се открива пред мен. Казвам му, че големите про-
екти в наше време се променят под натиска на динамичните събития, 
характерни и за Япония. Някои неща, важни преди, се оказват вече не-
важни. Възникват други, животът тече като река и си намира път, който 
е непредвидим в ничии планове. (Тук се разфилософствах като дърт дао-
ист.) Затова не можем да решаваме рационално подобни трайни неща и 
не бива да избираме само с разчет, защото сметката без сърцето е лише-
на от смисъл. (Тук зазвучах като японски традиционалист.)  

Говорим за любов, семейство и кариера, за Япония и България, за 
празници, ядене и пиене. Казвам му, че здравите семейства в моя род не 
са създавани по порива на любовта и често са плод на компромиси и сва-
тосване. Виждам, че някои японци се замислят над избора си и оценяват 
алтернативи. Така че не е съвсем вярно, че те решават по готови схе-
ми и винаги слушат родителите. 

Брожение в Япония 
2.03. Името на новата ми позната е Хисами Нишимура, учителка 

по английски, фина и крехка дама, височка за японка. На 30 години е, 
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говори английски по-добре от мен, сега учела италиански. Общува с 
чужденци и така съчетава приятното за живота и полезното за езиците. 
Работи временно в гимназия и затова не получава пълна заплата. Добавя 
си с работа в магазин за 600 йени (5 долара) на час. Живее в къща под 
наем с майка си. Смята, че Япония е в упадък и няма доверие на полити-
ците, особено на управляващата партия. Не обича обаче да говори за по-
литика и е обладана от същата апатия, както и останалите. Такава апатия 
съществува в целия свят, а една нейна друга форма, съчетана със съзна-
ние за пълно безсилие, е характерна за българите, особено в предишния 
режим. Казва, че няма постоянна работа, защото няма връзки. (Същото 
ще каже след месец и Хироко, съпругата на Митко.) Не е пътувала досе-
га в чужбина по липса на пари. За разлика от Джунко е възприела кава-
лерството. Няма притеснения от чужденците.  

Пием кафе, после влизаме в сладкарница (чай и сладки), а накрая – в 
голямо заведение в европейски стил с името „Starbucks“ (японците го 
произнасят стаабакс. После влизаме в мегакнижарницата „Маруцен“, 
където има разпродажба на книги на английски. Хубави книги: речници, 
учебници, пътеводители, изкуство, литература. Продават се на смешни 
за тук цени и Хисами се радва много, купува си цял куп книги за езици. 
Аз купувам луксозна книга за най-красивите магистрали по света.  

Така значи, социалната хармония е налице, няма открита критика и 
протест, но има брожение. Това напомня нашето положение преди 20 
години, но без многословната критика у дома и многобройните вицове. 
Но японците и без това не говорят много. И социалната „болка“, че „по-
ложението е лошо“, не съществува в масов мащаб. Тя обаче се пробужда 
у интелектуалци и образовани хора, насочени на запад, особено както са 
и малко отстранени от Семейството именно защото гледат на запад и 
общуват с чужденци. Този аспект също е близък до положението на ня-
кои хора у нас по време на комунизма.  

4.03. Днес и кротката мисис Усами изразява възмущение към уп-
равляващите. Тя казва, че няма доверие в правителството. Досега някол-
ко души го изразяват по различен начин. Но тогава откъде се вземат тези 
над 70% доверие? Не става ли въпрос за послушание при обявяване на 
мнението пред анкетьорите, или пък за стъкмистика? Попитах я какво 
смята, че трябва да се направи. „Мудзукаши-и-и!“ („Трудно!“), бе отго-
ворът ѝ. Жената няма свое решение. А и не можеш да прочетеш във вес-
тник какво трябва да се направи. Може би пък нещата трябва да се оста-
вят на времето. (Японски икономисти са се заели с анализ и програми, но 
рецесията в Япония изглежда много упорита и според тях едва ли ще се 
преодолее и за следващите десет години.) 

Я попитай някоя българска библиотекарка и ще научиш подробно 

 153 



кой министър какъв некадърник е и как трябва да се оправи държавата. 
Ние ще обясним всичко, ще обвиним всички и ще излезе, че именно ние 
знаем как да се оправим. Недоволният японец със смачкан фасон се раз-
личава от недоволния българин с незатваряща се уста.  

Филм за нинджи 
В Киото деветдесет процента от филмите по кината са американски. 

Родно кино има, но е некачествено, а за чужденци става недостъпно по-
ради езика. Напоследък рекламират широко приключенски филм с много 
внушителни сцени, филм за нинджи – забележителни по качествата си 
бойци-шпиони и наемни убийци.  

Във филма „Червената сянка“ се разказва история на семейство 
нинджи. Главните герои са брат и сестра, които тренират в планината. 
После тръгват на мисия. И в най-напрегнатия момент момичето-нинджа 
се превръща в гимнастичка и се включват кадри от изпълнение на... рус-
ка шампионка по художествена гимнастика. Тя играе виртуозно съчета-
ние с топка пред голям феодален господар (даймьо). Нощните нападения 
на замъци се редуват със скечове. После танк, после пак художествена 
гимнастика – бухалки. Нищо не разбрах от идеята на филма. 

В България след връщането ми се запознавам с малка част от по-
майсторското японско кино в лицето на режисьорите Наката и Китано. 
Филмите „Садако“ и „Рингу“ („Пръстен“) на Наката не са купени у нас, 
но пък заслужават търсенето: много са интересни. Същото се отнася и за 
„Dolls“ („Кукли“) на режисьора Китано. Японското въображение наис-
тина е различно: то работи с темите на лицето, маската, куклата, а реа-
листичното се смесва с мистичното: умрелите се появяват подобно на 
ками, а живите се превръщат в кукли. Култови режисьори на ужаса, но 
не могат да се сравняват с Акира Куросава с неговите „Седемте самураи“ 
и „Кагемуша – сянката на война“.  

Останалото е боклук и детски рисувани филми.  

Годеница, скулптор и майстор на кимона 
Преди месец Андо ми довери за готвещия се брак между него и 

Кейко.  
– А ти обичаш ли я? 
– Не знам, защото не съм я виждал от много години.  
Фуми ме запознава с Кейко, годеницата си, фина и симпатична 

млада дама. Тя разбира английски, но не говори, свенлива е. Започваме 
на японски, но бързо се предавам и минаваме на английски. Вземаме 
рускинята Светла и отиваме на гости на майстора на будистки статуи 
Кокей Ери и съпругата му Сайоко. Фуми е като син в това семейство, 
живял е на квартира тук. Посрещането е особено церемониално. Пием 
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специален чай за чайна церемония.  
Статуите, които разглеждаме, надхвърлят очакванията ми. Стилът 

следва канона отпреди хиляда години, имитация на индийската будистка 
скулптура. Има дървени и позлатени статуи на Буда Шакямуни, на Буда 
Амида според канона на шин-будизма, бюстове на учители. Студентът, 
който ни бе обслужвал, работи върху голяма гипсова статуя на Шакяму-
ни. Останалите двама „калфи“, единият от които е син на майстора, об-
работват детайли. Съпругата Сайоко е създала модерна абстрактна скул-
птура на Галактиката. Снимаме много. Кокей Ери е световноизвестен и 
най-добър в Япония. Работи за много храмове, за чужбина и за импера-
тора.  

После посещаваме изложба на кимона. По пътя си говорим със 
Светла за японците. Тя ги харесва много, били много добри, разпознава-
ли от какво имаш нужда и помагали. Аз имам обратни впечатления, с 
изключение на Фуми. Умеят да избират подаръци. (Тук се съгласявам.) 
Разбирам, че няма „японец“, а има различни японци, както навсякъде.  

Светлана пише магистърска теза за кимоното и е особено впечатле-
на от изложбата. Кимоната са много и всякакви, но липсва блестящата 
шарения от улицата. Има стил. Представят ни майстор на кимона. Има 
си отделен щанд с впечатляващи изработки. Обяснява как се изработват 
шевиците и рисунките на кимоното. Всички негови сътруднички са в 
семпли кимона. Майсторите тук също носят кимона – в черно, сиво и 
кафяво. 

Притеснява ме, че през цялото време Кейко остава на заден план. 
Фуми не намира баланса, а в Япония липсва и кавалерство.  

Вечеряме пиле с къри и сосове в индийски ресторант. Сосовете са 
три вида в три цвята и са много апетитни. Хлябът е мека вкусна питка 
(нан), печена в пещ, подобна на делва, където се пекат и пилетата.  

Разпращаме дамите – Светла до станция Санджо на Кейхан, а Кейко 
– на гарата. Предлагам на Фуми да я покани вкъщи, но ме отрязва – не 
било редно. Не е редно да поканиш годеницата си, която виждаш за пръв 
път (ако не се смята детството)? Отиваме в апартамента ми и отваряме 
бутилка вино. Фуми се тюхка, че няма опит с жените и не може да наме-
ри път към Кейко. Иска моя съвет. Удря набързо две сакета, та чак аз се 
опулвам – нали е с колата, паркирана на дворчето пред блока. Неможело 
да става и дума за милувки и обяснения. Охранителите на кампуса звъ-
нят и искат колата да се махне. За правото да се паркира трябвало раз-
решение от университетската администрация. Отвращавам се от това 
мухлясало място.  

Часове набивам в главата на Фуми, че трябва да се пребори със соб-
ствения си свян и този на девицата Кейко. Предлагам му да се обади на 
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момичето вкъщи и да ѝ каже нещо мило, примерно да я пита как е пъту-
вала и да ѝ каже, че мисли за нея. Да я покани пак. Лошото било, че до-
сега тя отклонявала и най-невинните интимности даже по електронната 
поща. Той не може да разбере по лицето и поведението ѝ дали тя го ха-
ресва, да не говорим за обич. Японците значи не си разчитат маските, а 
какво остава за мен. Обажда ѝ се по мобилния телефон и се изчервява от 
краткия разговор, според него успешен. Домогнал се до отговор относно 
нейния график следващата седмица. Връща се да си вземе забравеното 
яке. Прескочил оградата, която охраната неизменно опъва и заключва – 
да не би някой да открадне един българин и един китаец отвътре. Оку-
ражих го за последен път: „Ти си мъж, ти си воин на своята любов, тряб-
ва да поемеш отговорност за брака си“.  

Урс Ап и Сейзан Янагида 
В Института се появява Урс Ап, швейцарецът-легенда, жив символ 

на Института. Зарадва се, като ме вижда. (Оказа се, че знаел за пристига-
нето ми.) Трябва да обърне внимание на всички. Иска да си говорим 
специално. При първата ни среща му казвам за изследването си върху 
„Дзен, езикът и науката“. Изпратил съм файл с резюме на английски. 
Урс се заговори с японеца Шоджи, автор на интересни работи върху фи-
лософията на Дзен. Предоставя ми копия от трудовете на Ричард де 
Мартино, за когото зная, че е съавтор на колективен труд („Дзен и пси-
хоанализата“) заедно с Eрих Фром и Дайсец Судзуки. Уговаряме се да се 
чуем и видим. 

8.03. Урс Ап идва в института и го каня на гости. Изчаквам го да 
оправи няколко повредени компютъра (иначе в университета има цял 
отдел „майстори“). Говорим дълго. Сега той се занимава с шаманизма в 
Тайван и в Китай. Разговорът ни обхваща дзен-изказите и специално ра-
ботите на Мартино, които Ап често цитира в дисертацията си върху 
майстора на Дзен Юн Мън Уей Ян от школата на Лин-дзи. Мартино 
прави спекулативно-диалектическа реконструкция на дзенския не-
дуализъм в стила на немската класическа философия – нещо, което ясно 
се отхвърля от духа на будизма, от „шуня“ на Махаяна и най-вече от 
Дзен. Ап е впечатлен от Шопенхауер и Хайдегер, но ироничното е, че 
Хайдегер напуска спекулативния език по пътя си към Дзен. Давам му 
стар китайски трактат върху бойните изкуства, пълен със загадки и с фи-
лософия на празнотата (кит. „кун“). Жена му е синолог и може да хвър-
ли поглед. В 6 часа според уговорка в дома ми се появява Марико Хата и 
Урс се вдига да си върви. (Днес втори ден пропускам тренировка заради 
срещи.) 

Урс Ап каза: 
1. Философията се появява в Япония след Мейджи, в края на XIX 
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век. Това е западната философия. Дотогава са известни някои индийски 
сутри и китайски трактати, но те, разбира се, не са се разпознавали като 
„философия“. Японците създават свой вариант на дзен-философия, шко-
лувани в Германия (Киотската школа на Китаро Нишида и Кейджи 
Нишитани). 

2. Будологията и свързаната с нея философия се развиват успоредно 
със западната философия. Преди това будизмът е просто религия.  

3. Приказките за „японски ум“ и „японско не-его“ са силно преуве-
личени. „Питай съпругите им дали имат малко его!“ 

4. Японците наистина усещат, чувстват нуждите и състоянията на 
другите. Това потвърждава казаното вчера от Светла и противоречи на 
моя опит.  

5. Японското общество е „тотално“ в смисъл на семейство. Те не се 
делят на „групи“ според интереси. Това не се връзва с либералната кри-
тика на Япония и отчасти с моя малък опит с храмовия бизнес и делени-
ето на будизма в Япония на секти и подсекти.  

6. Урс Ап е учил японски шест месеца в Лондон – хиляда канджи! 
После дошъл тук и следвал в Киото юнивърсити. Продължил с японския, 
слушал лекции и участвал в семинари. Учил Дзен и философия при Хи-
самацу, който тогава бил на 90 години. Гостувал му у дома. Старият не 
можел да спи по нощите и четял, а после спял до обед. Урс го сварвал 
сънен и разговорите им били дълги.  

7. Урс е медитирал като гост в двете седмици в годината на усилена 
медитация – сесшин в Мьошинджи, Риндзай-дзен храма в Киото, към 
който е създаден Ханацоно Колидж още преди повече от век. Но не е 
свързан с практиката. Сега изглежда далеч от Дзен. 

Урс Ап е създал заедно със Сейзан Янагида този институт преди 
около двайсет години.  

15.03. Сейзан Янагида, най-добрият познавач на историята на ки-
тайския Чан в света, човекът-легенда, създал този институт, се появява и 
Усами-сан ме представя. Сега е грохнал – силно прегърбен и с болнав 
вид, но с жива и одухотворена усмивка. Сещам се за срещата си с амери-
канската легенда Уилърд Куайн преди близо четири години в двора на 
Харвард. Има същото излъчване при същия библейски вид.  

Сякаш проумявам Япония, но много неща ми се струпват.  
 
*** 
9.03. С докторанта Кенсаку излизаме на велосипеди на запад от гра-

да и скоро се оказваме в планина до езеро в красива местност. Тичам 
малко по пътеките в планината. Следобед се изкачвам на хълма до Кин-
какуджи, Златния храм, където е изсечен един от големите „дай“ – място 
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за летния празник Обон, където се палят големи огньове и се събират 
духовете на умрелите. Снимам с новозакупената видеокамера.  

В петък вечер сядаме в ирландския бар „Heeps“, с клиенти една тре-
та западняци. Питието (40 г) е 7 долара, толкова е и фантата. По улиците 
в Ситито се е изсипал много народ. Студенти и студентки, хубави моми-
чета. Градът е пролетно празничен. Най-популярният бар „Pig & 
Whistlе“ („Прасе и свирка“) е претъпкан. 

И чувствата в крос-културния опит тук са амбивалентни като мис-
лите. Не знам какво чувствам в някои случаи и дали ми е хубаво или не. 
Според когнитивната теория емоциите зависят от вложения смисъл. А 
той не идва спонтанно. Това е ново за мен – убеден съм, че емоциите са 
първични. 

Какъвто и смисъл да влагаш в емоциите, животът си остава същият 
– преди хиляда години, сега и след хиляда години; за българи, за японци 
и за индийци... 

Колелото на Самсара 
Филм за Бенарес. В града до могъщата река Гандж, в стария Ва-

ранаси, където от устата на просветления Сидхарта Гаутама за пръв 
път са прозвучали Четирите истини за страданието и освобождение-
то, един човек умира от мизерия и смрад. Не един, а много. И още по-
много в останалите бедни и мръсни градове на Индия. И неизброимо 
много по света. Хората в Далечния изток имат истината на Буда, но 
тя не е направила земната участ по-малко болезнена. Край Гандж, съ-
що както по времето на Буда, горят големи клади, на които изгарят 
труповете на умрелите. 

Преди двадесет и пет века младият принц Сидхарта се раз-
хождал със свитата си вън от стените на двореца и бил поразен от 
човешките мъки в лицето на един болен, един стар, един мъртъв. В на-
чалото на XXI век колелото на човешката орис продължава да се вър-
ти. Умиращият е сгърчен от глад, от него са останали само кожа, 
кости и душа. Той е свит в позата на зародиш, сякаш се е запътил на-
там, откъдето е дошъл. Онази първа и последна поза, в която в нача-
лото ни хвърлят в този свят и накрая ни изхвърлят от него.  

Все същата човешка мизерия. Колелото на самсара се върти безк-
рай. Бенарес, пък и Индия като цяло, сякаш не познава и не признава 
времето. Имам чувството, че той е същия град отпреди две хилядоле-
тия и половина и виждам как наистина времето е илюзия, историята е 
водовъртеж, а човешкият живот е сън, сънуван безброй пъти.  

Страданието пронизва живота, както водата се просмуква в 
пръстта и заедно хранят кълна, за да набъбне. То идва с живота и си 
отива с него. Самсара. Самсара? Самса... 
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 5. „ПОКОРЯВАНЕ“ 
Кросове по Камогава  

В небето над Киото се носят птиците, усетили пролетта. По алеите 
край Камогава (река Камо) тичат млади и стари, разхождат кучета, а на 
малките игрища за голф сега се играе... сакка (футбол). Предстои Све-
товно (Уарду кАпу) по футбол през юни в Япония и Корея. Момчетата 
пипат топката ловко, нахъсани са. 

Март е първият месец на подготовка за изкачването на Монт Фуджи 
при зимни условия и за трекинг в Хималаите. Тя се фокусира в бягането 
– редовно, продължително и с все по-добро темпо. Приблизителната ми 
норма за ден е десет километра. Трябва да тичам във всякакви атмосфер-
ни условия. Проблем може да бъдат само дъждовете, които зачестяват. А 
дъждовният период е през юни (мога да си представя тогава как вали), 
след който идва горещ и влажен период (юли и август). 

Днес правя първия крос по Камогава в подготовка за Хималаите. 
Първо с колело стигам реката (5 км) по оживената Марутамачи, после 
тичам на север и на юг по алеите край реката за час (гоня 10 км) и се 
връщам с колелото – здрава тренировка. Ще тичам всеки ден, ако нямам 
ангажимент надвечер.  

3.03. Честит български национален празник! Писма и поздрави по 
електронната поща. 

Пролетта влива енергия в тялото ми. Радвам се на чуждата пролет в 
тази далечна земя, между тези странни хора с къси крака и силна воля. 
Един 50-годишен дребен здравеняк ме изпреварва, а после ме среща с 
поздрав. Още не съм добре с кръста, но нямам време. През май трябва да 
замина, за да изпреваря мусона в Тибет и Непал. Искам да направя тре-
кинг и изкачване възможно най-високо. Спомням си как през 1986 г. ти-
чах по алеите на една друга река – Москва-река, по време на престоя ми 
в Московския университет. Тогава се готвех за Елбрус и го изкачих 
мощно и леко.  

4.03. Крос: над час плюс 55 мин с велосипеда. Не се чувствам лек, 
още не съм във форма.  

5.03. В последните 10–15 минути от моя крос дъждът е проливен. 
Това е специална, ментална тренировка. Опитвам се да не мисля за дъж-
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да или поне да не го приемам като препятствие. Винаги съм го избягвал, 
защото ми разваля настроението. Но сега именно дъждът ми носи увере-
ност в силите. Чувствам се като извънземен в тънкия шушляков анцуг с 
качулка. Срещам само двама „джогери“ за 9 километра: една японка с 
чадър и едно куче. Преди тръгването през април за Монт Фуджи и през 
май за Тибет (Непал) трябва да бягам леко и без оглед на условията.  

В Интернет проучвам омагьосващия конус на Фуджи-сан и съм 
затрупан с предупреждения за това колко смъртоносно опасно е из-
качване в зимни условия, „out of season“. Имало много сняг и лед и 
ураганен вятър, който те изхвърля от склона. Чета истории за зимни 
изкачвания. Опитът ми говори, че това са преувеличения и ще се справя. 
Трябва да си купя добра екипировка и за Хималаите.  

Фуджи-сан (не Фуджияма!) е символ в Япония. Рисуват го и го 
снимат за какво ли не. Името му се използва от различни търговски мар-
ки. Наричат го „majestic“ – величествен. Майстор Хакуин Екаку-
дзенджи, най-яркият японски дзен-учител, е живял преди векове в храм в 
подножието на Фуджи и е рисувал. Един от любимите му сюжети е Фу-
джи-сан, чийто магически конус се е извисявал пред очите му. За дзенс-
кия учител Фуджи-сан е символ на извисяването към просветлението – 
сатори. Той пише и стихове за белоснежната планина, като я сравнява с 
любима жена.  

Фуджи е моята любов 
облечена в облаци. 
Как искам да съблека дрехата ѝ 
и да се насладя на бялата ѝ кожа. 

(Шибаяма Сенкей. „Цветето не говори“) 
Тази чиста еротика показва колко далеч е Дзен от аскезата. Решавам 

да обясня на Том, че няма за какво да ми се сърди и ценя неговата по-
мощ, за да дойда тук. Искам да го попитам за неконтактните нрави тук 
(не че той е особено контактен, но все пак идва от Америка и още не си е 
дръпнал очите). Пиша писмо до президента Нишимура-сенсей и вариант 
на препоръка, която да му предложа за подпис.  

Сега навън в тъмнината плющи дъждът, а вътре е топло и уютно. 
След горещата японска вана съм си пуснал тибетска музика и чета сту-
дията „Koan Zen from Inside“ на Джеф Шор. Задрямал съм и ме събужда 
звънецът. Фуми ми носи в този късен час в дъжда компютърна справка 
за наличните в Рюкоку юнивърсити издания на съчиненията на будист-
ките философи Васубандху, Чандракирти, Арядева.  

Проект Хималаи  
Психическа подготовка: детайлна и точна представа за изпитанието 

от гледна точка на собствения потенциал: маршрут, трудност, ключови 
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пасажи, разстояние, време, височина, дишане, движение, крачки. За Еве-
рест има доста добра информация от този тип, но за останалите върхове 
няма. Аз няма да качвам Еверест засега дори само заради липсата на раз-
решение. Трябва да се знае и да се надцени умерено (срещу изненади) 
трудността на маршрута. Изкачването лесно може да се провали при 
сблъсък с неочаквано висока трудност, както и лошо време. Но лошото 
време минава, важното е да не те връхлети нагоре по маршрута. Не тряб-
ва да се губи контрол. Издръжливостта трябва да достигне десет кило-
метра тичане нагоре по склон за час и петнадесет минути и по равно за 
час.  

6.03. Подготвих писмо-отчет и библиография за Ешин Нишимура-
сенсей, както и подарък – луксозна книга. Намирам пътеводител за Бъл-
гария на японски – подарък за Фуми. Книгата е с много грешки и лошо-
качествени илюстрации, пореден номер 63 – „България и Румъния“ от 
една дълга поредица. Уговарям срещи с Ялнъзови, както и с Мария и 
Света.  

Проучвам книгата „Магистралите на света“ и специално 900-
километ-ровия Friendship Highway („Магистрала на приятелството“) от 
столицата на Тибет Ласа до непалската столица Катманду. Пътят преси-
ча Хималаите през живописна линия и се изминава с джипове Land 
Cruiser, обикновено наемани в Ласа. Минава близо до базовия лагер на 
Еверест и до къщата и пещерата на легендарния тибетски поет и магьос-
ник Миларепа.  

Едно пътешествие с джип по този несравним път през Хималаите е 
истинско приключение. Изкусително е, но препятствията да тръгна оттук 
с подобно возило изглеждат на практика непреодолими: обратен волан и 
административни проблеми. А после идват забраните за чужденци-
шофьори в Китай. Иначе на пазара се намират всякакви коли втора ръка 
на сносни цени.  

10.03. Разходка из парка на Кенкуй-джинджа, шинтоистки храм 
сред цъфтящите сливи (уме). Японците си падат по тези пролетни цъф-
тежи първо на сливата, после на вишнята сакура, като и двете дървета 
не дават плод. Крехки и безплодни като човешкия живот и най-вече жи-
вота на самурая. А иначе в магазините има череши от Америка в малки 
опаковки на фантастични цени. 

В несравнимо красивите храмови паркове (коен) композицията от 
хълмчета, покрити с чиста трева или нежен мъх, езерца с цветни риби, 
мостчета, скалички и дървета, е чиста, свежа и ярка и осезаваш съвър-
шенството, което навярно изпитва изчистеният ум след безпаметна ме-
дитация.  

Следобеда бягам дълго, но уморено. Още съм далеч от желаната 
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форма.  

Как се изкачва осемхилядник? 
Как се изкачва осемхилядник? С триста зора! А Еверест – с повече 

от триста. Проучвам уебсайтове за осемхилядници, за маршрути и за из-
качвания.  

21.03. Еверест – антропология: защо и как хората го изкачват? Ще 
предложа проекта на заинтересован спонсор и така мога да финансирам 
изкачването си (ха-ха). Имам натрупан мисловен и алпийски, а също и 
други форми на граничен опит.  

Големият проблем с Еверест е огромната надморска височина – 
почти 9000 м. 8000 се смята за физиологичен предел на жизнеспособ-
ността на човешкото тяло („зона на смъртта“). На тази височина пораже-
нията от редкия въздух и с това недостигът на кислород стават фатални. 
На практика много малък процент от успешните изкачвания на Еверест 
са извършени без употреба на изкуствен кислород. Но и с бутилките 
кислород движението е към една-две крачки за минута. А кислородният 
глад в клетките води до цяла верига от дисфункционалности: увеличават 
се червените кръвни телца, които обработват кислорода, кръвта става 
гъста и капилярите стават непроходими за нея, от което крайниците 
мръзнат много лесно. Работата на мозъка е на много ниски обороти и 
нормално човек не може да смята най-прости числа. Експериментите 
показват, че все пак най-застрашителна е планинската болест в нейната 
остра форма, която води до оток на белите дробове и мозъчен оток – и 
двете летални.  

Изкачването от щурмовите лагери до върха е почти 1000 м дени-
велация (разлика по вертикал) и тези няколко километра катерене при 
най-високата техническа трудност около върха трябва да се изминат на-
горе и надолу при описания риск и с нищожната скорост. Обикновено 
това коства 24 часа. Тръгва се вечерта към 22 часа, изкачването отнема 
нощта и по-голямата част на последния ден, а после идва слизането по 
същия маршрут. Обикновено хората се раздават изцяло, за да достигнат 
върха, и надолу се движат напълно изтощени, което прави слизането 
много опасно. Повечето смъртни случаи на изкачилите Еверест се дъл-
жат на въпросното изтощение (тук не се смятат заболелите от височинна 
болест и просто несправилите се със „зоната на смъртта“.  

Такова приключение изисква изключителна подготовка, голям ал-
пийски опит и компетентност и немалко средства за екипировка и такси 
(най-евтината опция излиза към 15 000 долара).  

Манаслу, планината на духа, един от осемхилядниците в Непал, е 
наречен „Японската планина“. Той е точно за тях и ненапразно са си го 
„заели“ в техен стил като най-отдалечен и неприятно труден. Базовият 
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лагер е на 100 километра трекинг след най-близкото непалско селище.  
Чета нашумялата история за трагедия на Еверест през 1996 г. с два 

екипа по класическия път от юг: „Death on Everest“. В едната група учас-
тва и журналистът Кракауер, който (разбира се!) описва историята в бес-
тселъра „Into Thin Air“ и става милионер.  

Всеки ще ви разкаже това, което е видял, чул или в краен случай 
прочел. Ще ви разкаже история, която се е случила. Само журналистът 
няма да се задоволи с истинска история. Даже когато участва в история-
та, той (тя) ще я измисли така, че според него ще е още по-истинска. Но 
истината е, че той (тя) просто не е разбрал(а) в забързаното си минаване 
през събитието. Той (тя) ще развали историята, ще изопачи смисъла така, 
че не можеш да я познаеш. Не искайте от журналист просто да ви разка-
же нещо – по-добре питайте някой случаен свидетел. Защото историята, 
публикувана във вестник, често напомня на вица за централния площад в 
Москва. Според Радио Ереван на Червения площад в Москва раздавали 
коли. Но новината не била точна и се наложили дребни поправки: първо 
– не на Червения площад, а на Внуковския; второ – не коли, а велосипе-
ди; трето – не подаряват, а крадат. Чел съм във вестници истории за себе 
си във вид на новини, преразказани от журналисти, които ги получават 
от свидетели или участници. И двата пъти изпитах неудобство, че са се 
„случили“ точно на мен, и ми се налагаше да обяснявам и да се оправда-
вам пред познати за нещастни случаи.  

За смъртта на шестимата през май 1996 г. на Еверест, включително 
двама водачи, Кракауер намира виновен: казахския алпинист Анатолий 
Букреев, за това, че като помощник на водач изкачва върха без кислород 
и „изоставя“ хората назад, където им помага Скот, водачът на групата. 
Букреев е един от най-добрите във височинния алпинизъм, професиона-
лен водач, изкачил дотогава върха два пъти без изкуствен кислород. 
Екипите закъсняват с изкачването и на слизане твърде високо ги връхле-
тява буря. Хората изпозамръзват и докато Кракауер се съвзема в палатка 
в щурмовия лагер, Букреев катери соло в нощта и бурята и спасява един 
по един няколко души. Спасителна акция над 8000 м е по правило обре-
чена, а e бушувала буря. Така че става дума за огромен риск и той се 
оказва оправдан. Разбира се, това са само щрихи. Така или иначе журна-
листът Кракауер пише и продава историята за тази трагедия, вкоренен в 
своите преживявания на любител, когото са изкачили на върха и се из-
мъкнал жив след изкачването благодарение на една бутилка кислород в 
повече. Той навярно е искрен в своите обвинения. Но няма как неговата 
преценка да е по-адекватна от тази на професионалиста, изкачил няколко 
пъти Еверест и участвал в историята докрай там, в нощната буря над 
8000.  
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Имам някакъв опит за спасителна акция в планината, защото съм 
смъквал ранен по отвесна стена от височина 200 метра. През 1984 наши-
те момчета Кирил Досков и Николай Петков изтръгнаха Методи Савов 
от бялата смърт и го смъкнаха по същия път. За това се искат страшно 
много сили и рискът е смъртен. Хвала на онези, които са могли да го 
направят. Но идва журналист и се поставя в ролята на съдник. В една 
история всички участници имат своята история, но само онази на пише-
щите става известна. Ние всички имаме мнения, но само мненията на 
журналистите се изказват пред милиони. Аз ще разкажа моята исто-
рия на петима, а журналистът – на пет милиона. Не трябва ли неговата 
история да е възможно най-истинската? Не е ли адски отговорно да 
хвърлиш вина върху някого в толкова екстремно сложна ситуация? Не е 
ли адски безотговорно да го направиш от положението си на гост и по 
силата на това некомпетентен?  

Журналисти поддържат десетилетия по инерция, че първият цифров 
компютър е ЕNIАC, а не ABC-computer на Атанасов – Бери, след като 
съдът доказа плагиатството. Журналисти убедиха света, че българин 
убива по най-подъл начин емигранта Марков с чадър в Лондон. Журна-
листи (Клеър Стърлинг) и писатели (Том Кланси) убедиха света, че атен-
татът срещу папата е дело на българските служби.  

Журналистът е всезнайко. Той пропуска да каже: „Тук не съм си-
гурен“, „Това не ми е ясно“ или „Въздържам се от собствен коментар, 
защото специалистът знае по-добре от мен“. Той знае всичко по случая, 
с който се е заел, или поне най-много. Явно такава е нагласата, след като 
журналистите печатат най-вече собствените си коментари, а после на 
потърпевшите, свидетелите и специалистите. Те разбират от икономика, 
от политика, от спорт (и особено от футбол!), от криминалистика, от мо-
да и от музика! Без да им мигне окото, критикуват от името на общест-
вото всеки за това как си върши работата. (Ако знаехте колко научават 
студентите по журналистика в университета, щяхте да се смеете от душа 
на подобни претенции.) И тъй като не смеят да претендират само за ком-
петентности в науките, просто ги изключват и по силата на тази присъда 
уважаемата публика не знае за учените и техните постижения нищо. 

Алпийска екипировка от Япония 
14.03. Днес падна от гърба ми (по-точно от главата ми) проектът 

„джип от Япония“ плюс „пътуване с джип от Японоя през цяла Азия до 
България“. Да оставим проблемите, но и цената се оказва неизгодна – 
возилата на нашия вторичен пазар са по-ниски, ако се смятат и разходите 
по конвертиране на волана и транспорта. Отказът от натрапчиви цели, 
които ангажират голям личен ресурс, е осезателно освобождаване. Усе-
щам ясно какво е разтоварващ ефект.  
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Разглеждам всякаква алпийска височинна екипировка в магазин Ро-

джи (от английската дума „Lodge“) в Киото. Впечатлява ме японски пу-
хен спален чувал за – 30°С за ?36000 ($300).  

– Ще спиш, ще спиш в такъв чувал на 8000 м! – уверява ме прода-
вачът-планинар.  

– Важното е да се събудиш на сутринта! – добавям с усмивка аз.  
Японската екипировка отстъпва на водещи фирми като Dunlop, 

Camp, Marmot. Спален чувал за –30°С на Camp струва над $400. Другият 
отговорен и скъп артикул е палатката. Височинните здрави палатки са 
над $500.  

Днес кросът е още по-добър. Чувствам се по-силен, но немного лек.  
Колега ме моли да пиша по-често, даже и да не получавам отговор. 

Отговарям: „Когато почна да си говоря сам, ще ти пиша и без отговор. 
На този етап не съм стигнал дотам.“ Получавам от г-жа Узунова от МОН 
отказа, който очаквах, но с хвалебствен тон: „един утвърден и доказан 
учен“ и подобни алабализми при бягство от отговорност да се уважи мо-
ят проект с по-голям срок още при кандидатстването и интервюто в ми-
нистерството.  

Пускам си все по-често фантастичната тибетска музика на сестрите 
Drum, докато преглеждам карти и текстове за Тибет, Непал и... Пакис-
тан. Защото след средата на май в Тибет и Непал е невъзможен трекинг 
поради силния мусон. Гласовете се възвисяват и спускат в мощен ритъм 
и чиста красота като ледените върхове на Хималаите.  

В съседната Осака търся екипировка и инвентар. Посещавам специ-
ализираните магазини в спортен базар на гара Осака, Mont Bell и Rodji. 
Китайците правят оригинални спални чували за „Nord Face“ на приемли-
ви цени, но има само леки модели – до –18°С. 

Следобед отивам да се топя в Курама онсен – горещ минерален из-
вор на север от Киото. Край линията цъфтят вишните сакура в мекорозо-
во. Влакчето от Демачи-Янаги в града до Камогава до Курама минава 
през дълга неурбанизирана зона, пълна с хубави къщи и малки блокове. 
Избирам открития басейн, където се потопявам в топлата минерална во-
да заедно с десетина японци и един западняк, под синьо небе, в дъното 
на гориста долина. Плаж през март – лежа на дървения парапет на ба-
сейна, облян от слънце, и гледам планината, а после отново се отпускам 
в горещата вода.  

2.04. Днес в Осака купувам цял куп екипи и инвентар за висока 
планина: пикел „Camp“, телескопични щеки „Leki“, горатексово яке и 
панталон „Mont Bell“, шлем, ръкавици, очила, челна лампа „Petzl“, 
швейцарско ножче, газов примус с канче и запалка, жумар „Petzl“ и дру-
ги дреболии. Като се прибавят към това нещата от България – обувки 
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„Koflach“, котки, дълго вълнено бельо и закупената от Киото екипиров-
ка: пухено яке „North Face“, палатка, спален чувал, надуваем изоматер 
„Dunlop“, съм почти напълно екипиран не само за Фуджи. Бисерът в ин-
вентара е часовникът-компютър „Suunto“, който измерва налягането, 
надморската височина, температурата и има секундомер, стопуоч и още 
няколко екстри.  

Японско разбито сърце 
 Фуми ми загатва с имейл, че има гаф с годежа. А вечерта ми се из-

търсва в седем и ми ляга на рамото. Плаче така, както не съм виждал 
мъж да плаче. Това – при японската скритост, а може би именно поради 
нея. Събрало му се е. Явно няма друг изповедник, при всичките си прия-
тели. Ридае като някой сополанко. Родителите и роднините на годеница-
та му Кейко са му изпратили писмо, че Кейко не може да се омъжи за 
него, защото той е заобиколен от чужденци и „специални хора“. (На-
ли гостувахме преди няколко дни с Кейко и Света на скулптора Ери и 
майстора на кимона.) Самата „годеница“ нищо не е писала, нито се е 
обадила.  

Японска история! И двамата с Фуми спадат към една религиозна 
общност. Тук мога само да гадая, Фуми също не можа да ми обясни ни-
що. Самият той е объркан. Той явно неусетно е излязъл от обичаите на 
общността, а покрай мен и нашите разговори – и от японските обичаи. В 
края на краищата той е отворен човек, а сега е началото на ХХІ век, даже 
и в Япония. Затова е сгрешил, и то фатално. Все пак аз смятам, че ако 
Кейко го бе харесала достатъчно, би се опитала да заглади нещата, а яв-
но е разказала всичко, при това в негативна светлина, без да посмее да 
загатне пряко на Фуми. А може би обичаите са непреклонни.  

После в течение на една седмица Фуми беше писал писмо след пис-
мо до Кейко и до родителите. Нито дума в отговор. Питам се: къде е 
уважението към годеника, към кандидата за ръката, къде е съчувствието 
към безцеремонно захвърления, къде е будисткото състрадание? И това 
ли е знаменитата японска чувствителност към състоянията и нуждите на 
другите?  

Фуми държи в течение само мен и ме зарича да не говоря. Разбирам 
– това е извън японските нрави и би потънало завинаги в едно разбито 
сърце в страната на „най-чувствителните и емпатични“ хора. Емоциите 
са боклук, за който нямат ката (форма). А боклукът се изхвърля според 
материята си в различни кошчета за боклук – стъкло, пластмаса, хартия. 
Къде се изхвърлят неприличните чувства? Ако липсва чужденецът-
приятел – своего рода кошче за душевни отпадъци, – навярно се канали-
зират в работата. Пaрата трябва да се изпусне – това е проблемът, а не да 
се действа по удовлетворяването на чувствата, както сме свикнали тук. 
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Какви други „любовни истории“ има по тази земя? Получавам час-

тичен отговор по-късно. В Япония май липсва „романтичната любов“ 
и привичният път – флирта, свалката, ласките, сексът. Тук мъжете се 
срамуват от влечението си и ако се стигне до среща, нещата или се по-
тулват, или изригват по най-стария самурайски начин – диво и припряно. 
Ето, мъчи ги същата любовна мъка, позната навсякъде по света. Но 
няма изказ, излаз, а още по-малко обяснения с половинката. Не чух думи 
като „влюбеност“, „споделена-несподелена любов“, „изоставяне“. Чух 
израза Ай ште ’мас („Обичам те“) в други условия и от друг тип японка, 
но и тогава не значеха дълбоко чувство.) 

Японците наистина са силно емоционални, но нямат израз и форма 
за чувствата си, които трябва да се държат здраво заключени и дори не-
изразени. В тях бушуват бури без яснота какво става. Човек в края на 
краищата не знае ясно какво чувства, докато не го облече в думи. 

Мъчителна вечер. Изразявам моето съжаление, че съм част от при-
чината да бъде отблъснат. У нас казваме: „Хора сме.“ Не оставяме близ-
ките си сами в такъв момент. Аз го смятам за приятел. Той знае много за 
моя живот – повече, отколкото би му споделил всеки негов сънародник 
или човек от Запад. Това ме прави съпричастен. Давам му рамо, докол-
кото мога, но се оказва, че не разбирам. Господи, пита ме: „Може ли Бу-
да да ми помогне?“ Отговарям му, че нищо не е започвало, за да свършва 
– видял я за един ден! Казвам му да се отпусне за два дни и да ѝ се оба-
ди, да потърси нейния отговор – тя му го дължи. Нали са хора на задъл-
жението? Но не го получава. 

Дали тя го обича? Едва ли знае. Предполагам, че е объркана. Тя се е 
попритеснила от онзиденшните срещи. Споделила е с родителите си. Те 
са се възмутили и са взели решението. Тук тя не е намерила нищо в себе 
си, което да оправдава едно нейно упорство. И едва ли е имала едничка 
ясна собствена мисъл по въпроса. Останала е в удобната си черупка, до-
като решат да я извадят. 

Фуми се затваря съвсем и се крие и от мен. На опитите ми за кон-
такт и помощ той решително отговаря да го оставя. Съжалява за изблика. 
Японците не изразяват нормално чувствата си, учат ги на потискане. 
„Покер-лицето“ е съвременен феномен. Произлиза от самурайската тра-
диция и изискването за стандартизация и прецизност. Но те могат да бъ-
дат експресивни. Потискат мъката си и отстраняват суровите емоции с 
елегантен израз. 

Майка не може да изрази мъката от загубата на сина си. Норико-сан 
не казваше нищо за смъртноболния си съпруг. „За разлика от много за-
падни общества в Япония креативното самоизразяване в разговор не е 
нито одобрявано, нито добре дошло. То даже не е социално „безопасно“, 
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тъй като неочаквани изрази могат да бъдат погрешно разбрани, изглеж-
дащи неучтиви или иронични, или даже отчайващи. С изобилие от стан-
дартни фрази в някои ситуации всичко, което е казано, е стандартизира-
но“ (March).  

1.04. Фуми не се обажда от две седмици – мълчанието му след спо-
делянето е разбираемо, но е неуважение и липса на принципи. (Същото 
мълчание ще настъпи след моето напускане на Япония – на пет-шест 
електронни писма – кратък имейл с обещание да пише.) Това е японската 
(и китайска) ситуационна етика без принципи.  

2.04. Той се появява леко възстановен, но с ясните следи на тормоз 
и безсъние. Писал за седем дни седем писма до Кейко и родителите ѝ, 
плюс две писма до роднините. Приятелят ми не си дава сметка дали това 
е поведение на религиозна общност, или е форма на японски обичай. Ка-
за, че с ума си приключва историята, но със сърцето не може. На японс-
ки двете неща са събрани в една дума: кокоро, но той ги разграничи с 
помощта на английския: „mind“, „hearth“, което още веднъж потвържда-
ва, че не е съвсем японец в мисленето си. Въпреки непризнаването на 
романтична любов в Япония Фуми явно страда от познатата на всички 
болест „разбито сърце“.  

Ничибункен – Център за японски изследвания  
Намира се на запад от Киото, в Нишигучи, в красив квартал, подо-

бен на вилна зона. Край София така изглежда Люлин планина. В него 
работят изследователи от много страни. Условията са отлични. Автобус 
от Кацура потегля на северозапад, преминава през квартал с жилищни 
блокове като в Стара Загора или Кърджали, но по-чисти.  

21.01. Денят е слънчев, студът – около нулата. В автобуса се запоз-
навам с Матю от Ню Йорк, който получава обаждане по мобилния си 
телефон от родния град и разказва за „един българин, който е дошъл да 
изучава Дзен“; представям си как е прозвучало това в ушите на някакъв 
задъхан нюйоркчанин, налапал пица в устрем към офиса. Матю ме свет-
ва, че е спечелил стипендия за проект върху японското изкуство. За 
японското общество не се съгласи с мен, че не е демократично, и каза, че 
в Америка след 11 септември е по-лошо. Но признава, че японците се 
задушават от бюрокрация.  

Ориентирам се бързо, библиотеката е чудесна. Намирам десетина 
интересни книги за Япония на английски. Копирам стотина листа по 35 
йени единия (около трийсет цента или 60 стотинки!). Всеки копиран па-
саж и всяко заглавие се описват във формуляр с три копия. В Щатите 
след 11 септември 2001 г. също тайните служби наблюдават всеки какво 
чете и копира.  

14.03. Второ посещение на Ничибункен. Библиотекарката, с която 
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се опитвам да говоря, знае слабо английски и силно се притеснява от 
заглавието, което търся: „Японският мозък“ на Цунода. Забутана е на 
последния етаж, където са и руските, и българските книги (има и таки-
ва). На излизане ми проверява раницата – „съмнителен тип, ще чете за 
японския мозък!“. Запознавам се с Берта от Холандия, момиче със свет-
лосини игриви очи и я поразпитвам за Центъра.  

Денят е слънчев. Довечера пак ще тичам по реката! 

Не са хубави ли? 
Момиче влиза бодро във вагона и сяда срещу мен. Носи широкопо-

ла шапка. Премята крак върху крак: чифт наистина хубави крака! Лицето 
не е красиво, устата обаче е леко отворена. Навежда дискретно глава по 
японски, а после я вдига и... ме поглежда от упор с най-черните очи, как-
вито съм виждал. Как да кажеш, че не са хубави? Ех, Япония! 

Джордж Майкс прави интересен анализ (наистина малко остарял) на 
въпроса за японската физическа красота: „The Land of the Rising Yen“ 
(„Земята на изгряващата йена“) от 1970 г. Цитира Ичиро Кавазаки („Ja-
pan demasked“): когато бил в Япония, японците били тежко оскърбени. 
Те били наречени от един от своите съотечественици най-грозните хора 
в света. „Японците, пише Ичиро Кавазаки, са може би физически най-
малко привлекателните хора с изключение на пигмеите и хотентотите. 
Членовете на така наречената монголоидна раса, към която японците 
спадат, имат плоски безизразни лица, високи скули и дръпнати очи. Тех-
ните фигури са далеч от стройни, с диспропорционално голяма глава, 
удължен торс и къси, често криви крака“ (Mikes, p. 88). 

Майкс разсъждава: „Е ли Кавазаки прав или неправ относно грозо-
тата на японците? Наистина японците са малки на ръст, но такива са и 
италианците, обичайно отнасяни към извънредно красивите хора. Те са 
порасли обаче: и италианци, и японци. Те изглеждат много по-добре, 
отколкото преди, защото късият ръст е тясно свързан с бедността и не-
дохранването. 

Също така е вярно, продължава той, че краката на японците са по-
къси, отколкото трябва да бъдат, поради техния навик за сядане на коле-
не, клякане, или по-точно на пети. Тази поза – практикувана дълги сто-
летия – пречи на правилното развитие на краката. Сега обаче с навлиза-
нето на съвременни и революционни идеи японците започват да разби-
рат, че функция на краката е стоенето, а не седенето, така че този дефект 
бавно ще бъде поправен. Във всеки случай японците често носят кимона 
(за разлика от италианците, които не са носели никога), а кимоната имат 
важни преимущества: (a) те изглеждат добре и са красиви и (b) те скри-
ват всичко – кръстове, крака, кореми, задници. 
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Така, ако вие настоявате на дългите крака, изявленията на г-н Кава-
заки съдържат зърно истина. Но не повече. Японците определено не са 
грозни“ (Mikes). Бих добавил, че красотата на лицето на хубавата японка 
е несравнима в своята екзотика и чистота. 

Какво значи например къси крака? Има ли универсална мярка? Ако 
сметнем мярката на белите хора за универсална, да (даже и по отноше-
ние на китайците). Ако сметнем късите крака за решаващ недостатък, 
японците нямат красиво тяло. Но нямаме право на последна дума и на-
шата мярка не е универсална. А има и изключения. Веднъж видях япо-
нец, по-висок от мен и със сравнително дълги крака. Момчетата и моми-
четата от волейболните им отбори не отстъпват по ръст на западняците. 

Японците имат тънък естетически усет! Умеят да правят жестове, да 
изберат картичка, да изберат подарък, да опаковат и поднесат цвете или 
подарък. Ненадминати са в това. Порядките в дома и с гостите са опре-
делено издържани! Маниерите са опростени и изискани, отработени са 
до всеки детайл. Изборът на подарък е цяла грижа! Избират подарък 
според чувствата си и не се спират пред огромни цени на прости предме-
ти, като купи и инструменти за чайна церемония, когато те са дело на 
известни майстори. Оттук тръгва цяла вълна естетизъм: калиграфия, 
икебана, чайна церемония, класическа живопис, бонзай, стихове хайку.  

Японките определено умеят да са обличат и гримират. Но вкусът им 
е доста строг по нашите мерки: преобладават черното и бялото. Когато 
ги видиш накуп, прави впечатление липсата на индивидуалност. Никой 
не изпъква и не иска да изпъква. Преобладават приглушените цветни 
тонове на червилото, сенките и веждите. Българките, напротив, имат бо-
гато въображение и без да изпадат в кич, комбинират точно и при това 
смело форми и цветове.  

От друга страна, някои от японките и даже в по-висока степен 
японците, подражават подчертано и грубо на най-екстравагантните за-
падни моди: пънкове и рапъри. Пълно е с момчета с боядисани (изрусени 
или червеникави) коси. Това може да се види най-вече в кампуса. Пси-
хиката на момчетата студенти с по-активно поведение е подчертано пу-
берска: те гонят момичетата из двора, хващат ги грубо, извиват им ръце-
те, викат им в ушите някакви простотии. Вечер из кампуса се носят зву-
ците на университетската рокбанда, която репетира. На сцените на кон-
цертните зали най-добрите японски групи се появяват в крещящо облек-
ло, със стърчащи прически, със свръхмодерна техника и облени в свет-
лини. Но рокът им най-често е немузикален и подражателски. Правят 
силно впечатление изключително красиви в лице певици, които на ин-
тервюта се показват като непорасли деца със свенливо поведение. Тази 
„ударна показност“ се съчетава с невероятна свенливост в общуването.  

12.04. В автобуса пред мен стои стройна тийнейджърка. В един мо-
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мент изпуска монета случайно или нарочно и се навежда да си я вземе. 
Под униформената миниполичка се показват крака – дълги за японка, 
правилни, бели, спортни и неотразими – от глезена до мястото, където се 
събират. После на слизане виждам и лицето. Леко изпръхнали напред 
устни, жадни за целувка. Големи красиви черни очи. Убийствена японка 
в бяла блузка и черна пола – ученичка от когакко. 

Такива момичета правят впечатление в Киото, защото са истинска 
рядкост. Повечето са безлични и не правят впечатление. Хората се отг-
леждат като насаждения. „Всичко за човека, всичко в името на човека“, е 
действащо правило, а не партиен лозунг. Образованието е целенасочено. 
То цели израстване на задружен, послушен, солидарен, благонадежден и 
дисциплиниран японец – член на голямото семейство на нацията, на 
средноголямото семейство на фирмата и на кръвното семейство на роди-
телите, братята и сестрите, съпруга(та) и децата.  

Бягам леко, с отлична скорост, за 70 мин доста повече от 10 км. 
Еверест е отчайващ, най-вече 22-та километра до предния базов лагер.  

20.03. Днес се изкачвам на планината на север от Киото – Хиейзан. 
Тя е най-висока в района на града, нещо като Витоша, но много по-ниска 
– към 820 м. (Равнището на Киото е около 60 м.) Не понасят дива приро-
да тези хора! Нищо планина, а оборудвана с лифт, автобуси и влакче! 
Пътеката до Даймонджи е цялата в стъпала. На Атагояма на самия връх 
е построена джинджа. На Фуджи-сан през лятото ходели по стълби, на 
върха имало двойка каменни лъвове и има цял куп постройки. Когато 
търся начало на пътека за Хиейзан, услужлив японец ми посочва „вход“! 
(В Интернет видях, че „входът“ на Фуджи е затворен с бариера! Хиейзан 
се изкачва за час и половина от квартала Такарагайке – такова е моето 
време днес. Някой ден ще тичам догоре. Днес – рекордно продължителна 
тренировка – 4 часа и половина с колело, качване и слизане бегом!  

Гайджините в Япония  
21.03. Урс и съпругата му Моника ме канят на обед в японски рес-

торант. Разказват ми за проекта в Китай, по който работят: изследване на 
шамански практики. Темите освен тази са: 

– китайският трактат, който бях дал на Урс за оглед от жена му – 
синолог. Трактатът е по съдържание древен, има космология отпреди 
Дао. Вътрешно и външно изказване на човешката форма и граница. Нови 
добавки. Черно-белият кръгъл символ, в който са взаимно вплетени „ин 
и ян“, широко разпространен по света, е възникнал след Дао. Системати-
зиран е може би в ХV век;  

– моите гранични опитности и алпинизъм. Моника е заинтригувана. 
От плана за трекинг и изкачване в Тибет, Непал или Пакистан;  
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 – дзен-тренинга на Урс Ап. Болките в коленете са били нетърпими. 
Ударите на монаха – дежурещ в дзендо и събуждащ разсеяните и задря-
малите, са му помагали да не заспи. Азът и умът се изпразват. На висш 
етап няма даже кой да съзнава – състоянието е познато като „краля на 
Самадхи“. После се връща светът и той е чувал примерно водата на езе-
ро, преминавайки по мост. Съзнанието се изостряло неимоверно. Също-
то сподели и Том;  

– Киото, библиотеки и книжарници: („Шисейдо“). Продължението 
на специализацията. Според Урс Ап бившият президент на Ханацоно 
юнивърсити Коно Тайсу е просветлена личност. Той изглежда като ог-
ледало, не се вижда неговия аз.  

Митко Ялнъзов и Хироко! 
24.03. Разпознаваме се на станцията Демачи-Янаги с Митко веднага 

– тук не са нужни отличителни знаци! Българин като скала – голям, 
здрав, симпатичен и интелигентен, и малка, хубава, жива и отворена 
японка. Разхождаме се край реката и Митко ми разказва как е стигнал 
дотук, преподавател в Graduate school of Economics, Kyoto University. 
Завършил е Икономическия университет в София. Бил е приет за магис-
търска програма в Токио. След завършването си се явил на конкурс за 
асистент в Токийския технически университет и при 50 души канди-
дати го спечелил! Запознал се с Хироко и се оженили. Преместили се в 
Киото, където той работи от две години. Хироко преподава английски. 
Приятна личност, лека и непринудена в общуването. Жена му явно го 
обича, без да го слуша като добра японка. Обикалят света – Митко по 
конференции, а жена му понякога е с него, като през лятото ходят в Ев-
ропа и спират за ваканция в България. 

Влизаме в известната ирландски тип кръчма „Прасе и свирка“. Раз-
говорът е дълъг, с пълния обем на здраво рационалната критика между 
културите и задължителната българска самокритика.  

Митко ми описва как работят японските му студенти. Те мълчат, 
записват и после повтарят думите на преподавателя. Ако се търси лично 
мнение, тях ги няма, но постепенно се излъчва активно малцинство. 
Потвърдено ми беше, че японското общество е затворено. Уместна се 
оказа шегата ми, че ако български комунист дойде тук, ще реши, че е 
построен комунизмът (ако не му се налага да пазарува). Митко обяснява, 
че тук тоталитаризмът идва отдолу, не отгоре.  

Семейството живее в апартамент в северната част на Киото, в квар-
тала „Шогакоин“ по пътя към Курама, под планината Хиейзан.  

Изглед към България 
25.03. Днес получавам от България вече стари вестници. Жена ми е 

 



 173 
 

пъхнала няколко, за да запълни мястото в кашона на пратката. Зарадвах 
се. Те са толкова дебели и пъстри, при това в изобилие. Имате ли предс-
тава как изглеждат тук, на другия край на света, вестниците „24 часа“ и 
„Труд“? Японската преса е сива, безлична. В „Japan Times“ най-
независимите коментатори правят невинни забележки на правителство-
то, което от десет години не може да се справи с растящата безработица, 
със скандалите и корупцията на най-високо ниво и с падащата йена. А в 
общественото мнение доверието към институциите е слязло от 95 на... 80 
процента и има малко следи от мил, рoден... скандал. „Печатът, с много 
малки изключения (в-к и TV Asahi), не е независим и не изпълнява роля-
та си на четвърта власт“ (Ялнъзов). 

Филм по 3-и канал за Полша: Краков. Силата върви с Европа. Япо-
ния приема Европа чрез нейните силови доминанти – в последните го-
дини страните Унгария, Чехия и Полша са такива доминанти в световно-
то публично пространство. Затова както от Западна Европа, така и от 
Япония моята родина не се вижда. Бил съм в полските градове. Еднооб-
разни гладки тухлени сгради, мрачно и сиво – това е Краков. Грозен ка-
толически град. (Съвсем иначе изглеждат същите архитектурни комп-
лекси в Италия, накацали по върховете на зелени хълмове). Във филма 
бе спомената и България в думите на един украинец.  

Защо сме невидими за света? В България сме наложили ембарго 
върху самоуважението и национализма. Те се посрещат на нож сред 
„интелигенцията“, а повечето „интелигенти и интелектуалци“ се надпре-
варват да хулят родината си и да приписват на българина най-долните 
недостатъци. Океанът от лоши мисли, в който сме се потопили, пре-
чи да бъдем видени: от нас се очакват, подбират и получават само лоши 
новини – политическо убийство в Лондон (българският чадър), атентат 
срещу папата, продажба на наркотици, престъпни групировки, тълпи 
цигани в Европа. Никой не изтъква красотата на България, красивите 
български жени, разкошната кухня и облекло, умението на българите да 
се веселят, българския спорт, история и култура. В България лошите 
мисли водят до лоши действия и лоши резултати. Те пречат на добра-
та работа и правят успехите на световно ниво много трудни, а извън 
спорта и музиката – почти невъзможни.  

Не знам кога и дали сме се разбрали, но от сто и кусур години все 
обсъждаме, преценяваме, критикуваме, имаме по-добро решение от дру-
гите и особено от правителството за всяко нещо, без колебание отхвър-
ляме и низвергваме. В резултат – хаос и мизерия. Да критикуваш всичко 
и всички в обществото освен себе си, значи да си готов да поемеш също-
то и от другите и постоянно да си покрит с ответна критика и непризна-
ване.  
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Егото на българския човек се храни с това отричане на другите, 
вместо с утвърждаването на самото себе си. За много важни и интели-
гентни се мислим, когато „виждаме, че „всички са маскари!“? При това 
„всички без мен“? Ами че това не е просто непочтено. Как така другите 
са маскари, и то всички, а аз не съм! Това е глупаво и смешно. Това ли 
ни прави свободни граждани? Такава свобода си имахме и при кому-
низма. Никой не е могъл да ни затвори устата. А този свободен дис-
курс е най-ниската степен на социално робство – робството не на тирани 
отгоре, а на тирана в черепната ти кутия, на мърлявия, който сочи петна-
та на другите и е в тотално неведение за своите.  

Дисреспектът, недоверието, непризнаването на заслугите, незабе-
лязването на свършената работа от другите е признаване на дисреспекта, 
недоверието, непризнаването на моите заслуги. Ние избираме да не ува-
жаваме и да не ни уважават. Когато някои от нас правят позитивния из-
бор, те са посрещани на нож и осмивани за наивността си. И вместо да 
почнем да чистим отвътре навън с менталната четка на отказа от не-
гативната нагласа, ние изхвърляме произвежданата в нас нечисто-
тия навън като боклуците по улиците ни.  

А журналистите са върхът – те бягат от всеки намек за хубава нови-
на. В двата изпратени от жена ми вестника видях привлекателна, шарена, 
добре забъркана горчива каша от безумна критика, подправена с цветист 
уличен език. Браво, български журналисти! Миризмата на вашите творе-
ния преодолява десетки хиляди километри, прелетява над световния оке-
ан и застига бедния ви сънародник във всяка точка на земното кълбо, за 
да го залее и да му напомни, че може да е в Страната на изгряващото 
слънце, но идва от страната на неизгряващото и ще трябва да остане да-
леч или да се върне при залеза. Аз хваля българската свобода на словото 
пред японците, показвам им нашите богати на графика и цвят вестници, 
но ми се иска да имаме поне един процент от онзи спретнат и опти-
мистичен дух, с който те пълнят сивите си и безинтересни вестници. 

Разговори Изток–Запад 
Професор Джеф Шор работи специално върху коаните (дзенските 

задачи за пробив отвъд езика) и практикува при майстор (роши) в храм. 
Има собствен модел на коана като жив процес на задаване и решаване. 
Коаните вървят с медитация. Те са частично рационализуеми и това е 
въпрос на интерпретация. Но тя не е важна за постигането на коаните.  

1.04. Предлагам на Джеф Шор мой коментар на забележителните 
опити за диалог Изток–Запад на най-дълбоко ниво между съвременния 
дзен-философ Шин-ичи Хисамацу с Паул Тилих, Карл Юнг и Мартин 
Хайдегер. Намирам голямо разминаване и безплодност на разговорите 
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поради коренни различия в мисловни нагласи, които могат да се изкажат 
в културните категории „логос“ и „неизказуемо“ („nonspoken“). Джеф ме 
контрира, че Дзен е извън дихотомията „изказуемо–неизказуемо“. Осво-
бождаването не е премахване на страданието, то е отвъд двойката „бол-
ка–удоволствие“ като полярни емоционални състояния. Шор ми казва 
приблизително: „Ти, поради своя контекст: Философия на науката, 
виждаш диалога между Запад и Изток като разминаване на концептуал-
ни схеми. Но в Дзен няма концептуална схема – той е отвъд дихотомии-
те.“  

Аз отговарям, че съм съгласен. Но колкото дуализмът е погрешен, 
толкова също монизмът е погрешен, защото там, където се твърди не-
що абсолютно, веднага се появява относителното и с това дуалност-
та. А в будистки и дзен-коментари често се използва „абсолютното“, 
най-често като Единно. Но „шуня“, будистката празнота, не е абсолютна 
категория. Тя е по-скоро негативна квазикатегория, която не влиза в сис-
теми, не заема място на абсолюти и не твърди нищо за същността на све-
та. Няма такава същност „шуня“ – това е просто лишеност от същност. 
Особено съм против индийското тълкуване на будизма и специално На-
гарджуна в светлината на абсолютизма, както прави Мурти. Все пак и в 
ранните проповеди на Буда ясно се отхвърля метафизиката и каквито и 
да било възгледи и системи за света.  

Джеф се съгласява с моята критика на монизма като бременен с ду-
ализъм. Прави впечатление на много внимателен, съсредоточен човек и в 
него има нещо от тишината и безметежността на дзен-ума. Все пак той 
практикува медитация всеки ден и решава коани при истински роши. Но 
като професор по Дзен той не може да отмине думите и философстване-
то. Ще трябва да отида на неговия семинар за източниците на Дзен. 

Атагояма и Уджи  
Планината се издига на северозапад от Киото и е по-висока от Хи-

ейзан. Изкачваме я с Кенсаку в як темп, момчето не изостава, за час и 
двайсет минути. От пътеката почти изцяло е направена стълба, типична 
за японските планини, както и за Китай. Връхното пространство прилича 
на жертвено шаманско светилище, а на самия връх се мъдри неизбежна-
та шинтоистка джинджа.  

28.03. Автобус 62, с който идваме до подножието, закъснява с 13 
минути. Табличките с разписания по минути на всяка спирка са само за 
украшение – разписанието се спазва понякога, а кога – чакай и ще ви-
диш. Влаковете обаче са точни, иначе няма как – ще стават катастрофи. 
Къде са „hard-working“ японците, които чак умирали на работното си 
място? Досега не съм видял hard-working японец. Виж, старателни япон-
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ци – да. Но е вярно, че младите хора работят на по няколко места, за да 
се издържат. 

3.04. Разглеждаме с Хай-сан и Кенсаку-сан шин-храма Бьодоин в 
Уджи, отдалечен на юг квартал на Киото. На върха на покрива стои ста-
туя на феникс – символ на прераждането в Чистата земя. После отиваме 
до Кошоджи, храма, където е свършил земния си път Доген дзенджи, 
донесъл от Китай Сото-дзен. Давам раницата си на Кенсаку и тръгвам 
сам. Разглеждам Тофукуджи – мрачен и огромен Риндзай-дзен манас-
тир, известен със суровата дисциплина, описана в книгата „Унсуй. Днев-
ник на дзен-монашеския живот“. 

Оттам започва кросът – 75 минути, над 12 километра по реката и 
после по улица „Марутамачи“ до кампуса. Този път на моменти се усе-
щам комфортно, но бягането по тази оживена улица е мъчително слало-
миране между колела, пешеходци и коли, накъсано от светофарите. От-
ново орляци ученички – сладки джуджета с лъчезарни усмивки. За пръв 
път виждам млади прегърнати двойки на брега на реката. Тези прегръдки 
не са еротични. Просто единият полага глава в скута на другата (и об-
ратно) или се подпира на него.  

Проект Фуджи 
На огромен плакат на гара Осака с образа на Фуджи като фон на 

японка в кимоно – реклама на компютри – виждам добре част от снеж-
ния път, по който мога да опитам Фуджи при зимни условия – много ко-
варно изкачване поради леда и ветровете. Но вече съм го „качил“ в ума 
си без ясна представа и „ментално изкачване“ на горната част. Продъл-
жавам всекидневните кросове плюс десет километра колоездене по на-
гъчканата улица „Марутамачи“. Целя лекота и повече бързина – движа 
се към границата десет километра за час. Повече без дясна глезенна 
става не може, а и не е нужно. Решаваща е не скоростта, а издръжли-
востта. 

4.04. Днес бяг нагоре по планината Даймонджи. Срещам по пътека-
та група жени, които ме приветстват с ръкопляскане и скандиране в такт: 
„Шин-кан-сен!“ – влака-стрела. Времето е 39 минути от подножието при 
храма Гинкакуджи до върха. Слизам за 18 минути. Силно бягане, но с 
лоша нагласа – не изпитвам удоволствие. 

6.04. Нагоре по Хиейзан на скорост, време 54 минути. Ходом го бях 
взел за час и половина. Част от пътя ми минава по улей, издълбан явно 
от вода. Сещам се за каменно-бетонния улей за дъждовни води, построен 
от японците на Даймонджи. Значи, където природата сама не е успяла да 
направи улей, на помощ се е притекъл японецът с бетон и камък. До 
върха по същата причина е прокарана въжена линия, а малко до под вър-
ха – влакче на стръмни релси. Върхът трябва да се опитоми така, че вся-
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ка японска бабичка да може да се качи.  
На самия връх е върхът на изобретателността. Японците са из-

дърпали вода с помпи, за да построят рекичка в паркчето. Е, това приро-
дата никога няма да може да направи, даже да се сети! По алеите на 
дзен-парка са изложени копия на живописни платна на френските майс-
тори-импресионисти: Моне, Сезан, Реноар, Дега.  

10.04. Сънувам изкачване на Фуджи-сан. Готвим се да се качим с 
група японци. Бяхме на красиво морско място... После изведнъж се озо-
вавам в непознат град с разпръснати къщи и дълги улици. Там се води 
някаква битка, летят трасиращи куршуми, светят бясно. Опитвам се 
да пресека улицата, търсейки да разбера къде съм. Пред лицето ми фу-
чат светли ивици. После намирам някакви хора. Няколко души са навън, 
заети с организиране и придвижване на нещо. Разпознавам руски говор 
и ги запитвам къде съм. Те ме водят при някакъв човек на рецепция. Аз 
му обяснявам, че отивам за Кавагучи-ко, градчето под Фуджи-сан. Той 
се смее и обещава да ми помогне... После има пътуване с автобус и из-
качване по сняг, но се събуждам.  

25.04. Гледаме по телевизията Фуджи. Снегът е отвят от района на 
маршрута докъм Седма станция (изкачването почва от Пета и завършва 
на Десета – върха.) Върхът бясно „пуши“ – има виелица, вятърът трябва 
да е много силен! Представям си там, в тази виелица, как вятърът ме из-
хвърля по ледения склон и изтръпвам.  

Улица-лудница 
Опитвам се да забравям, че съм в Япония. Дразнят ме множествата, 

струпванията по тротоарите, чакането на светофарите. Изпитание е да 
минаваш с колело всеки ден по десет километра из тъпкана улица.  

Киото е превърнато в бетонно-асфалтова лудница със стотици све-
тофари, хиляди коли и гърмящи мотоциклети, неспирен поток на колела 
и пешеходци по тротоарите, десетки прегърбени бабички, които трябва 
да пазиш, защото те не се пазят. От какво тези стари хора изглеждат така 
съсухрени, изкривени и малки? Отчасти това е характерно за антрополо-
гията, отчасти е резултат на усилената работа цял живот.  

Колегите с моя ранг, отговорните личности и институции не будят 
моето уважение. Отнесоха се с мен не лично, а механично. Провалът на 
проекта и разчета от фондацията ме настроиха негативно. Тук намерих 
общуване и разбиране на работата ми само от неяпонците Джеф Шор и 
Урс Ап. Получих отказ от няколко японски фондации и мълчание от 
други две, подбрани като най-подходящи за моя проект според техните 
програмни заявления – без всякакво обяснение. (След това ще получа 
откази от още пет-шест фондации.) Преди три дни ми позвъниха да чис-
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тят апартамента – нали се изнасям! Втрещих се. После се сетих, че май 
съседът се изнесе, и пренасочих екипа за почистване. 

Ето какво има на улиците в Киото: 
Пешеходци: прегърбени ниски бабички, замислени пенсионери, де-

ца, ученици в униформи, заприказвали се лелки. 
Велосипедисти: ученички отиват на училище или вкъщи, профуча-

вайки с мобилни телефони до ухото. Облечени са в черни плисирани по-
ли и черни сака, бели блузи, чорапи и калци. Младежи бясно профучават 
край теб на инфарктни сантиметри. Дами с колелета возят до три деца 
заедно: на кормилото, на гърба и на багажника отзад.  

Мотоциклети: карат ги масово като най-удобен и бърз превоз и 
мъже, и жени. Изгърмяват на тръгване от паркинга пред прозореца ми. 
Фучат по улиците, провирайки се между колите. (По същия начин се 
провирам и аз с велосипеда си, възползвайки се от неписаните привиле-
гии на чужденец – на улицата не се допускат колелета.)  

Коли: не е бързо да се движиш с кола в Киото. Големите улици са 
претъпкани. Малките улици са тесни. Шофьорите в Киото лавират майс-
торски. Такситата са големи и минават на сантиметри от пешеходеца в 
малките улички.  

Ханами-парти: купон под цъфналите вишни 
5.04. Изложба на Сешшу от ХV век – най-големия японски дзен-

художник. Учи се да рисува в Китай, рисува много скалните кули на 
Жълтата планина (Хуан-шан). Смятам да отида на това място в Китай, 
недалеч от Шанхай. Художникът рисува в черно и изображенията някак 
изникват от празнотата. Впечатлява ме и морският пейзаж на Ама-но 
хаши да-те, на Японско море, на около 80 км на север от Киото. 

Зен ю идва да ме вземе с алфата и ме запознава с миньонче-тийней-
джърка, която пърха около нас. Ще пазаруваме за ханами-парти – парти 
под цъфналите вишни. В специалния месен магазин видовете меса са 
повече, отколкото съм виждал в наш магазин: свинско, телешко, пилеш-
ко, шолове, меса с кости, бутчета, крилца, воденички, всякакви дребо-
лии. Цените при това са почти двойно по-ниски от тези в супермаркети-
те. Вземаме под наем дървени въглища и скара. Минаваме и през супер-
маркет (веригата Life) за бира и саке. После минаваме през квартала на 
Зен ю и вземаме още двама.  

Правим партито на двора на храма при Фумихито Андо. Печем бар-
бекю. Още веднъж отбелязвам алтруизма на японците. Всички на парти-
то готвят заедно, познати и непознати. Всеки намира нещо да прави, без 
да си пречат. И аз се включвам, естествено. Българите оставяме домаки-
на да се погрижи за всичко. А когато се заемем да правим нещо заедно, 
настъпва хаос и си пречим.  
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Появяват се дзен-монасите Досан и Шосан, сега студенти в Ханацо-

но юнивърсити. Млади интелигентни момчета, повече Шосан. Шосан 
демонстрира собствено решение на коана за звука на плясъка с една 
ръка на японския майстор Хакуин: с цялата си сила в тяло-и-дух момче-
то извиква „секшу!“ и удря с дясна ръка. Звукът е впечатляващ. 

Партито тече напоително под дърветата, отрупани в цвят, а през 
клоните се прокрадва кръглата луна.  

Якисоба и окономияки. „Яки“ значи ястие с месо. Двете традицион-
ни японски ястия с китайски произход ни бяха сервирани в огромно за 
мен количество в малък и нечист ресторант близо до Мьошинджи, на 
Ичиджо. Чака се на опашка първо вън, после вътре. Местиш се по реди-
цата столчета, докато се озовеш на масите. В плота на масата е вградена 
печка. На нея се изсипва голямо количество зеле, фиде и свинско на пар-
ченца. Това е якисоба. Пече се бързо и се яде веднага. Окономияки при-
лича на баница с яйца. В нея се слагат още морски животни (калмар, ра-
ци). Забърква се смес с брашно, яйца и морски деликатеси, пече се в ти-
ган като палачинка, обръща се по същия начин и се поднася. Ядох пок-
рай Фуми за двама и изпихме по две големи бири.  

Японски подход към необичайното 
8.04. Изпращам багажа си малко по малко за родината, за да се отп-

равя на пътешествието през Азия с една раница. Пощенските служител-
ки ме уверяват, че „не мога да изнасям дрехи за България“. Собствените 
си дрехи, закупени при това у нас. Със студен чиновнически тон ми е 
прочетена разпоредба, че България... не приема дрехи от чужбина. Откъ-
де извадиха това чудо? Явно нещо са им превели погрешно, възможно е 
България да не изнася детско облекло... Следва енергично настояване от 
моя страна. Започват консултации по телефона. Звънят „нагоре“, после 
ми дават слушалката. Убеждавам голямата клечка на другия край на жи-
цата, че не може по белия свят да има забрани да изпратиш личните си 
дрехи вкъщи. Все пак българите не идват на родната си граница голи. А 
и много чужди облекла внасят, чак до затриване на родната лека про-
мишленост. Голямата клечка склонява да разреши изпращането на коле-
та с изричното нареждане „на моя отговорност“, изписано на пакета. 
Пощаджиите по цял свят си приличат по своята дървеност. Сещам се за 
втората част на филма „Man in black“, където главният герой бе превър-
нат в управител на пощенски клон, чиито служители до един се оказаха 
превъплътени извънземни... Изпращам колета след час разправии – 20 кг 
за 10 000 йени (70 долара) и три месеца срок за пристигане. За утеха ми 
подаряват бяла хавлиена кърпичка. 
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ЧРД 46! 
9.04. Ще им спретна отново българско парти, този път с качествена 

вечеря.  
В месарския магазин продавачките пропяват в нестроен хор: „Ари-

гатооо годзаймаштааа!“. Купувам месо за каварма. В магазин „Moun-
tain Liqueur“ по съвет на Митко намирам българско вино две марки, 
„Мерло от Търговище“ и „Кадарка“. Има и бяло. Българското вино е 
труднодостъпно в Япония. В същия магазин намирам и бяло гръцко си-
рене „Фета“. Правя каварма по воденичарски, шопска салата, зелева са-
лата, приготвям много ядки. Изяждат си пръстите, но отново яденето не 
стига за достатъчно допълнителни порции. 

Гостите са много, подаръците са интересни. Купонът е велик. Изне-
надват ме с торта и свещи. Групата на Фуми: самият той, Зен ю, Шосан, 
Досан, са купили две големи висящи живописни работи с китайски сю-
жети и монашеско кимоно с горнище и долнище. Аз не съм изпълнил 
обещанието си да се обръсна като дзен-монах заради очакваните ветрове 
на Фуджи-сан. Идват Хироко и Митко и ми подаряват фини японски 
благоуханни пръчици с поставка. Хироко е приготвила и китайски сар-
мички. Кенсаку е донесъл цветя и снимки.  

Уговаряме се да ходим в събота на Ама-но хаши да те. 

Отглеждане на Нихон-джин 
Японските власти се грижат за народа си. Например не разрешават 

да си купуваш лекарства по своя инициатива с изключение на енергети-
ци, витамини, марля, превръзки. Тази прегръдка на обществото, заду-
шевна и мила за японеца, е направо задушаваща за българина.  

Медицината е организирана така, че японците да не могат да предп-
риемат нищо сами. Всичко е в ръцете на лекарите. Лекарство без рецепта 
няма. Има малки щандове в някои супермаркети, откъдето можеш да си 
купиш лепящи материи за топлина и против болка или капки за нос. 
Можеш да си купиш различни енергийни стимулатори. Но не можеш да 
си купиш приспивателни, болкоуспокояващи или даже аспирин. За всич-
ко се иска рецепта. Рецепта се иска отново за продължаване на някое ле-
карство. Отиваш при доктора и се преглеждаш отново, с още едно пла-
щане.  

В кутийката с лекарството няма пъхната бележка за ползването му 
нито даже на японски. Каквото лекарят сметне за нужно, ти обяснява. 
Моят лекар ми обяснява, че антибиотикът е за евентуалната инфекция в 
бъбреците ми. Пациентът няма нужда да знае какво пие и защо го пие. 
Аз така и не разбрах дали мога да пия алкохол по време на приемането 
на това лекарство. За всичко грижа има японската медицина, респектив-
но японската държава.  
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Пациентът няма право на резултатите от изследванията, за които 

плаща скъпо. Не ти се обясняват резултати от изследвания на урина и 
кръв.  

Значи не става въпрос за рационално доверие и отговорност. Те са 
западни и са проява на нагласата на свободата. Японският гражданин не 
може да отговаря за здравето си. Става въпрос за грижа и отглеждане. 
Това не бе така даже при комунизма тук. Трябва да кажа, че определено 
не съм доволен от професионалното равнище на тази грижа, поне в квар-
талната болница, както и в богатата Такеда хоспитъл.  

Японското правителство се грижи за сигурността на хората, като 
им забранява да се качват нависоко в планините извън сезона, т. е. извън 
юли и август. На Пета станция, откъдето започва изкачването, е пълно с 
предупредителни и забранителни надписи със санкции срещу изкачване 
на Фуджи извън сезона. 

Бонзай. Вижте малките дъбчета в изкуството бонзай. Те са заставе-
ни от японците да растат малки със системно подрязване. Подкастрянето 
е наистина невероятно. Същото се прави с малките японци в училище, 
по израза но някои изследователи. Прилага се последователна и жестока 
дисциплина на отглеждане в колектива, както се гледат заедно растения 
в леха. Тази малка японска душа, свила се като мишка в кафез, е резултат 
от също такова подкастряне, каквото се прави в бонзай, от детската гра-
дина до гроба, от най-старата Япония до днес, век и половина след 
Мейджи. Японците си оставят едно малко аз, колкото да служат на гру-
пата, фирмата и нацията, и да прилагат върху следващите поколения съ-
щата рецепта за отглеждане, която е приложена към тях: подкастряне – 
натиск – подкастряне – промиване на мозъка. Тези хора лесно се спло-
тяват (не просто обединяват) и постигат забележителни резултати като 
нация. Но дали си заслужава? Ако питаш българите: не. 

Разговор в магазин за кимона 
12.04. Влизам в магазин за кимона: 
– Кон ничи-ва!  
– Кон ничи-ва! Ирашаймасее.  
Посреща ме приветлива и изискана жена, собственичка на магазин-

чето в собствения ѝ апартамент. 
– Ваташи-ва кимоно-о каиру омотте имас. Ашта ва Еуропа-е ики-

мас! (Смятам да купя кимоно. Утре заминавам за Европа.) 
Продавачката: 
– Еуропа-е – доко? (Европа – къде?) 
– Буругария-кара дес. (От България съм.) 
– Буругария?!? 
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– Буругария-но йогуру-то ште имас-ка? (Знаете ли българското ки-
село мляко?) 

– Хай-хай, ште масу. (Да-да, знам.) 
– Вайну мо аримас. (Има също вино.) 
Жената се мъчи да си спомни нещо, но явно не е сигурна: 
– Чокорето-мо аримасу, не-е-е! (Шоколад също има, нали!) 
– Табун джаму дес? (Може би е сладко?)  
Продължавам:  
– Баро-но хана га такусан аримас. Буругария-но хана дес. Оиру-мо 

козуметико-но шимасу. (Има много рози. Това е българско нацинално 
цвете. Правим от него козметично масло.) 

– Буругария-го, фурансу-го, игирису-го, чикай десу? (Българският 
език, френският, английският, близки ли са?) 

– Рошия-го-кара дес. (Като руския е.) 
– А со десу. Аната-ва буругария-ни нани-о шимасу-ка? (Вие какво 

правите в България?) 
– Ваташи-ва сенсее десу. (Преподавател съм.) 
– Нихон-го-но сенсее десу ка? Нихон-го джозу десу. (Преподавател 

по японски? Говорите добре японски.) – приключи тя с дежурната пох-
вала.  

Купувам червено кимоно с орнаменти за жена ми с широк зелен ко-
лан. 

Ама-но хаши да те (Небесният мост) 
13.04. Днес пътуваме на север, към Японско море и Ама-но хаши 

да те (Небесния мост). Влизаме в ресторантчета и кафененца в малкото 
градче. Небесният мост е един от трите най-красиви японски пейзажа, 
поставен на трето място, според изсечения надпис на самото място. 
Представлява дълга ивица гориста земя с плажове, която почти съединя-
ва два бряга. Пътуването урежда Досан с ландкруйзера на баща си. С нас 
са още приятелят му Шосан, Яо и Фуми.  

Изкачваме се с джипа на планина, за да огледаме красивия пейзаж 
отгоре. Отбиваме се и в шинтоистки храм, стар 1300 години. Не успява-
ме да се потопим в горещите минерални води. Не посетихме фабриката 
за стара хартия. Не стъпихме даже на красивата гирлянда на пясъчната 
ивица на Ама-но хаши да-те (Небесният мост). Вечерта се събираме 
вкъщи, където ги гощавам с яки соба и се напиваме яко със саке. Давам 
на Досан схемата на патриарсите и учителите в школите на чан-будизма 
в Китай. 

Убеждавам се, че японците негласно са привлечени към пазара на 
всевъзможни яденета и пиенета, по няколко пъти дневно. Обичат да вли-
зат в магазини и заведения. Сядат в ресторант или кафене по няколко 
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пъти на ден, ако са свободни. Не си купуват баничка, сандвич или пица и 
рядко се хранят в движение. Ядат по мои наблюдения, към два пъти по-
вече от нас. А няма дебел японец с изключение на сумо-борците. Ние 
бихме похарчили тези пари за по-качествени и разнообразни удоволст-
вия: ядене, пиене, флиртове, кино, театър и спорт.  

Усещане за японка 
21.04. Имам гостенка. Обикаляме Киото, обядваме в ресторантче.  
Хисако живее в апартамент с родителите си, няма кола, нямала и 

велосипед. Няма „parking place“ (място за паркиране), което се заявява в 
общината. Закуска с българско плодово мляко за нея е задължителна. 
Всяка сутрин и вечер тя върви 15 минути до и от автобусната спирка. 
Работи в администрацията на фирма, притежателка на караоке.  

Японските млади и не така млади момичета, които общуват с чуж-
денци, рядко работят престижна и редовна работа. Те обаче намират в 
подобни познанства невъзможни във връзката с японец емоции. Японс-
кото момиче от филмите с нехармоничните от наша гледна точка форми 
е в действителност сладострастно и незабравимо същество.  

„Ки-мо-чи-и-и-и!“, чувам отново и отново мъркащия глас. Из-
питвам с прималяваща сладост онова съвсем ново по сила и страст усе-
щане за японско момиче. Страст, свита на влажна топка, разлята в изви-
ващо се до неуловимост тяло, плътно обгръщаща и пулсираща. Японски 
думи на забрава от щастие: кимочи, сугоку симочи. „Еxcitin“, „You make 
me happy!“, „After you I never want Japanese man!“ 

Такива усещания не познават времето и забравата.  
С Кенсаку и Хисако пътуваме за Бомура за изкачване в планината – 

връх Буна-га даке. Стигаме с велосипеди до станцията Демачи-Янаги, 
откъдето тръгва автобусът. Редим се на опашка. Влизаме, но сме правос-
тоящи.  

От Бомура се изкачваме на зелена планина през гора и после на отк-
рити пространства, обрасли в храсти. Разкрива се панорамата: от край до 
край зелени гори и заоблени върхове. Няма скали и поляни. Няма езера. 
Аз тръгвам бавно и тромаво, загрявам бавно и после набирам скорост. 
Не се изморявам. Това наричам „дизелово ходене“.  

Кенсаку Шимамура 
Кенсаку е стеснителен, вечно ухилен безмозъчен тип. Достатъчно е 

луд даже за японец, щом изкачва с мен планините около Киото. Не знае 
английски дотолкова, че да каже цяло изречение, и думите са му неузна-
ваеми. За сметка на това слуша моя английски и повтаря в опростен ва-
риант всичко, което му казвам. Опитва се да асимилира казаното. Когато 
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го питам нещо, той повтаря въпроса с очарователна усмивка и аз изпа-
дам в безизходица: да го прасна ли, или просто да го изгоня. Момчето 
никак не е глупаво и не е идиотче. Но просто разбира английски много 
по-малко, отколкото даже аз японски. А от сто грама водка се отрязва и 
тогава му гледай сеира. Първо започва да чупи стойки и да пуши като 
комин, без да гълта дима. После се захваща с всичко, което се намира за 
ядене, и го омита. Като омете всичко от масата, отива в банята и го из-
сипва. После, ако леглото е свободно, си ляга (може и под леглото). В 
края на вечерта, след като си поспи, се захваща с отпушване на мивката.  

Снощи при мен бяха Хай-сан и Кенсаку-сан. Оставих им маса книги 
и вещи преди заминаването си. Кенсаку отново се отряза, пада и става, 
яде като разпран, ходи в тоалетната няколко пъти. Счупи си очилата.  

Питам го: 
– Are you crazy? (Ти луд ли си?) 
– Crazy? – повтаря той като ехо и се залива от смях.  
Моят японски се потопява в несъзнаваното, но неговия английски, 

който той е учил стотици часове в училище, го няма и там. А Кенсаку е 
ходил и в английско училище. 

– Please, help me! – го моля. (Помогни ми!) 
– Help me? – повтаря той и не помръдва. 
Хващам се за главата: 
– Нани-мо уакаримасен-ка? (Нищо ли не разбираш?) И се хващам за 

готвенето сам. Запържвам наденички, донесени от Кенсаку. Стоплям 
картофени кюфтета и правя салата. 

Доволен гайджин 
Изглежда, вече имам всичко нормално за един чужденец в Япония: 

приятели, колеги, емоции и разбиране. Снощи седяхме до четири часа с 
Фуми, готов е да ме приюти в Бетсуин Темпл за седмица-две преди за-
минаването ми, ако се наложи. Решил е да ме заведе и придружи на Фу-
джи. Имам още няколко по-несериозни приятели. Имам колеги, с които 
работих, разговарях задълбочено и получих насоки за четене и размисъл: 
проф. Джеф Шор и д-р Урс Ап. Имам интересни познати от другия пол. 
Правих и присъствах на хубави купони. Оставих добри впечатления и 
понаучих японците около мен на някои неща. Защитих достойно нацио-
налната си идентичност. Бях на семинара на Джеф и взех респектабилно 
участие. Очертава се да чета лекции в най-стария японски университет. 
Не липсват сексуални емоции от най-високо качество. Имам партньорка 
за Фуджи. Имам проект и екипировка, както и физическа подготовка за 
изкачването. Имам богати контакти с родината. Планирам да осъществя 
трансазиатско пътуване с изкачване и трекинг около осемхилядник. 

Днес изпращам двадесет килограма будизъм за България във вид на 
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ксерокопия. В пощата нямам проблеми – вносът на хартия в България се 
оказва разрешен. Изчиствам багажа едно по едно, оставам само с рани-
цата, с която ще обикалям Япония и Азия.  

Лекции в Рюкоку юнивърсити 
17.04. Студентите и преподавателите в Рюкоку са по израза на Фу-

михито Андо „so-so“ (долу-горе), немного на ниво. Те трябва да се инст-
руктират, за да могат да задават въпроси. Моята лекция трябва да се 
обясни и да се подготвят въпроси. От испанката Ева чувам, че „японски-
те студенти са мързеливи“.  

24.04. Първо сядам между студентите на лекция на Андо. Те са дис-
циплинирани, изпълнени са с любопитство към мен. Общо взето, си 
мълчат и си записват. В началото им се раздава резюмето на лекцията. 
Става дума за синкретизма и секуларизацията в японския религиозен 
живот. Преди това в специално широко помещение се вземат нужните 
устройства за лекцията (в случая диапроектор, който не проработи), ко-
пират се материалите. 

Моята лекция започва след това. Говоря около 45 минути, след 
което остава време за беседа. Говоря спокойно, но без вдъхновение – не 
срещам подкрепа от аудиторията. Явно лекцията почти не достига до 
тях, макар че Андо превежда в резюме. По-точно не виждам дали разби-
рат или не. Темата е „Човешката ситуация, Запад и Изток“. Първо ги за-
познавам с родината си. Говоря за това, че Запад се намира на изток от 
Изтока, а Изтокът – на запад от Запада. А това значи, че на земята няма 
изток и запад и няма център. Въпросът не е откъде (от коя посока) на 
тази земя идваме, а откъде идваме на тази земя.  

Вторият, следобеден клас, са от специалност будизъм. Нивото явно 
е по-високо, студентите са повече и интересът е по-голям. От 50 души 
присъстват към 30. Посещаемостта е по-висока, отколкото при нас, в 
специалност философия на Софийския университет. Раздадено им е ре-
зюме на лекцията. Андо ме представя. Пита дали знаят къде е България. 
Никой не отговаря. Така не отговарят и къде е Гърция. После аз заставам 
пред дъската и започвам. Тук са с черна (тъмнозелена) дъска и тебешир, 
а в моя факултет в София вече е бяла и се пише с флумастер. Всички 
приковават вниманието си към мен. Явно им е интересно. Аз се оживя-
вам от усетения контакт. Андо превежда и дообяснява на японски. В 
края по молба на своя преподавател на малки листчета студентите изра-
зяват мнението си за лекцията и въпросите, които имат. Отчаян съм: 
всички са написали, че трябва да учат английски, и явно (с малки изклю-
чения) не са разбрали в детайли моите философски размишления. Но са 
респектирани.  
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Оставам с впечатление за сравнително високо техническо ниво на 
подсигуряване на преподаването, висока дисциплина и ниско равнище 
на активност на студентите. Философската култура липсва или просто 
няма такъв стил на мислене предвид на японския манталитет и почти 
пълната липса на философско образование. Андо-сан също не знае фи-
лософията и се затруднява даже с будистката философия.  

След лекцията в аудиторията остава студентката Кейко, съименнич-
ка на бившата годеница на Фуми. Момичето е височко и стройно за 
японка, много весело и явно си пада по своя преподавател. Отиваме на 
индийски ресторант. И двамата си пийват и се кикотят през цялото вре-
ме. Нежностите на Фуми се ограничават с пуберски майтапи за „глу-
постта“ и „грозотата“ на Кейко – японски стил флирт. После пийналият 
Фуми ни кара до върха на един хълм, за да наблюдаваме нощно Киото. 
През цялото време бърка пътя и шеговито ругае Кейко, като си го изкар-
ва в изкривена форма на предишната Кейко. На парка на хълма заварва-
ме компания студентки и студенти на биричка. Снимаме се за спомен. 
Сещат се, че са опитвали български конфитюр. Опитвам се да накарам 
Кейко и Фуми да се целунат „за снимка“, но те не посмяват. Тръгват 
един към друг, но Фуми не е решителен и тя също се дръпва.  

После до късно седим на вино при мен, танцувам с Кейко, а неочак-
вано се появява и Кенсаку. 

След седмица Фуми ми показва преводите на въпросите на студен-
тите. Ето някои от тях: 

– Защо дойдохте в Япония? 
– По какво се различава японското кисело мляко от българското? 
– Къде играе Стоичков сега? 
– Какво мислите за съчетанието между будизъм и бизнес у японски-

те свещеници – собственици на храмове? 
– Вие сте страхотен – познавате будизма по-добре от нас и нашите 

преподаватели (имаха предвид будистката философия). 
– Имате ли самият вие отговор на вашия въпрос от лекцията „Откъ-

де идваме и накъде отиваме?“ 
– Религията и философията задават въпроси, на които няма отгово-

ри. (Мнение на Кейко.) 
– Какво мислите за императора и национализма? 
– Слаба или силна е личността с религиозен опит? 
– Кои са важните причини да изучаваме будизъм? 
– Кое е най-важното нещо в човешкия живот? 
Въпросите издават учтиво внимание към лектора, незнание на фи-

лософията, лошо разбиране на лекцията и подвижни умове, някои от ко-
ито не излизат извън кръга на футбола, а други се докосват до философ-
ски въпроси.  
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Чужда страна 
Седим след изкачване на Буна-га Даке в очакване на автобуса в 

малко крайпътно заведение в селището Бомура. Животът тук е замрял в 
еднаквите островърхи къщи. Звучи японски фолклор тихо и носталгич-
но. Две деца навън си подхвърлят бейзболна топка и я ловят с бейзболна 
ръкавица. До мен Хисако и Кенсаку си говорят японски. Имам чувство-
то, че сънувам – светът изпълнява някакъв непонятен за мен ритуал.  

Чужд път край чуждо село в много чужда страна. Странното е, че 
всичко това е някак като у нас: тихо село, затворен ресторант, забравено 
заведение някъде накрая на селото. Провинция! 

 
*** 
Мрачен мокър следобед на малка пуста уличка в Киото. Само све-

тофарите сменят цвета си. На кръстовището тихо чакат две бели коли и 
една черна, а високоговорителят повтаря напевен стих от стара японска 
песен: „...о-и-шоо-тооо...“. Мелодията има звучене като нашата „Хубаа-
ваа сии мооя-а гоороо“.  

There is not „Japan“, nor „Japanese“. Няма „Япония“, нито „японска 
същност“. Не можеш да се добереш до нея и да заживееш с нея в хармо-
ния. Страната е много трудна за чужденец. Той не става съвсем свой да-
же ако прекара целия си живот тук. Япония е дяволски трудна със своята 
бездушна и лишена от мозъчни гънки бюрокрация. Липсва свободно 
време и място. Японки като кукли с програмирани фрази те правят луд, 
ако се опитваш да вървиш по свой път, а не се държиш рутинно. Ставаш 
враг, намразват те тъкмо защото им създаваш проблеми и ги засрамваш 
като немислещи и некадърни.  

Travel Agency 
Банкоматът ми тегли поклон (там на екранчето се показва японка, 

която се покланя) и ми казва нещо на японски, но и по цифрите виждам, 
че преводът ми не е пристигнал. Няма я стипендията, която получавам в 
края на месеца. Мис Каваками явно ми отмъщава за „нахалството“ да 
искам продължение, пътуване по-рано и даже с кораб. Сега е ред на но-
мер със стипендията. Колкото по-късно, толкова по-гадно. Днес прик-
лючвам с пратките, графика на пътуването и тренировките може би. Към 
втори или трети май тръгваме с Томоко за Фуджи. След изкачването се 
налага да посетя Токио, посолството на Пакистан, за виза. На 17-и зами-
навам за Китай с кораб от Осака.  

В телефонен разговор с посолството на Пакистан в Токио ме уверя-
ват, че пакистанска виза мога да си извадя чрез Travel Agency (пътничес-
ка агенция) в Киото и няма нужда да пътувам до Токио.  
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Влизам в просторния офис на най-голямата – JTM Travel Agency.  
– Кон ничи-ва! 
– Кон ничи-ва! 
– Сумимасен, чотто мондай-га аримасу... (Извинете, имам малък 

проблем...). Искам да ми бъде издадена пакистанска виза. 
– Пакистанска виза?!? 
– Да. Така ми обясниха от пакистанското посолство по телефона. 
– Тук не издаваме визи. Чотто мате кудасай! (Изчакайте малко!) 
За всеки случай куклите се съветват с други кукли и с малък начал-

ник. Появяват се отново: 
– Да, възможно е да ви издадем пакистанска виза. Но трябва да си 

купите от нас самолетен билет за Исламабад. Цената е $1600.  
– Изключено е. Аз първо пътувам за Китай. 
– Но защо тогава да не си изкарате виза в Китай? 
– Защото няма да ходя до Пекин! А и оттук е по-сигурно, надявам 

се. 
Сега вече маската пада и ме гледат доста неприятно. 
– Чотто мате кудасай!  
Чакам малко и като виждам, че нищо не става, просто напускам 

офиса. 

Фуджи! 
2.05. Започва златната седмица (горудън уику) в Япония: два праз-

ника се сливат с почивните дни и се получават четири-пет. Много япон-
ци пътуват на излет или при близки. Влаковете са претъпкани, а нашите 
билети са закупени предварително благодарение на Томоко. Рано сут-
ринта, натоварени с огромни раници, хващаме влака-стрела по линията 
Токайдо в посока Токио и слизаме в Мишима. Оттам чакаме автобус до 
Кавагучико – изходния пункт за изкачване на Монт Фуджи. Пътят мина-
ва около целия Фуджи-сан и повечето време прекарвам, вперил очи в 
заснежения му конус. Преминаваме през две от петте езера под върха.  

Когато виждам Фуджи от Кавагучико, отписвам пикела, алпийските 
обувки „Coflach“ и котките, които стават само за такива обувки. По 
маршрута, който разглеждам продължително и внимателно от автогара-
та, докато чакаме автобуса за Пета станция, виждам и проблемни учас-
тъци, които сякаш изискват котки. Но по-голямата част от пътя е по-
проходима с туристически зимни обувки и решавам да рискувам и да 
оставя тежкото снаряжение в багажна камера и да оставя само чифт ще-
ки. Томоко има леки котки.  

Автобусът закъснява с три часа, но все пак идва и ни вдига до на-
чалния пункт за катерене на Фуджи. Мястото е подобно на района на 
„Щастливеца“ и „Алеко“ на Витоша, откъдето се атакува Черни връх, но 
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мащабите са доста по-големи. Там има голям хотел. Сега, през Златната 
седмица, мястото е населено с туристи.  

Настаняваме се на палатка на полянка близо до хотела. Късно ве-
черта двама съседи по палатка, корейци, ни предлагат нощна атака. Не се 
навивам по няколко причини: заради липсата на котки, заради Томоко и 
заради желанието ми да се наслаждавам на гледката.  

Тук навсякъде се плаща пътна такса – различни суми. Таксата за 
влизане в района на Фуджи – го гоме (Пета станция) е 2000 йени, или 16 
долара. Другата секира са паркинг-таксите. На го гоме таксата за парки-
ране е 4000 йени, или трийсет долара. Таксито е третата секира. След два 
дни ще платим 4000 йени (трийсет долара) за такси за половината оби-
колка на Кавагучико, при това с отстъпка. В района на Кавагучи цените 
са следните: багажна клетка на автогарата 300 йени на денонощие, пла-
щаш при всяко отваряне и затваряне. Кафе от автомат е 120 йени ($1,50), 
в кафене варира от 500 до 1000 йени ($4–8), тоалетната – 50 йени. Обе-
дът в най-евтиното ресторантче излиза към 1000 йени. Най-евтина за-
куска получаваш в McDonalds – 500 йени за сандвич, картофки и кока-
кола.  

Тези японци не престават да ме забавляват. В началото на маршрута 
откриваме няколко предупредителни и забранителни надписа срещу из-
качването на върха извън сезона (1 юли – 31 август). Виждам схемата на 
маршрута, позната ми от Интернет и една дипляна. Целият маршрут за-
почва от самото подножие и е белязан с точно десет станции („гоме“). 
Първите пет (дотук) са в пояс от иглолистна гора. Обикновено те се про-
пускат и изкачването започва от Пета станция (го гоме). Нагоре са шес-
та, шедма, осма, девета и върхът (джу гоме). Но не всяка станция е ясно 
определена – както се оказа, по маршрута има повече малки каменно-
дървени постройки. През сезона там се почива, предлагат се храни и на-
питки на баснословни цени.  

Точно пред хотела на 5-а станция има статуя на планинар, загледан 
във върха и сочещ нагоре. До него стои дете и замечтано гледа в указва-
ната от бащата посока. Статуята, сякаш копирана от социалистическите 
страни, е повторена няколко пъти все в района на хотела на 4-а станция, 
при това с модификации: примерно на другата статуя детето следва баща 
си, който отново сочи върха. Невероятен кич, който в България няма да 
бъде допуснат!  

Изкачването  
3.05.8,00. Тръгваме след лека закуска край палатката в 8 часа. Нача-

лото на пътя е алея на изток, почти хоризонтална. Потокът хора наподо-
бява туристическото шествие в неделен слънчев ден от „Алеко“ на изток. 
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Времето е тревожно облачно и ветровито. Срещаме двама екипирани 
японци, които се връщат. Питам ги дали са се качили, като допускам, че 
може да са катерили през нощта. Отговарят, че се връщат от дълго 
стръмно ледено поле над седма станция и не може да се мине без котки и 
пикел. Леко се смущавам и допускам, че съм сгрешил, като съм оставил 
котките и пикела долу.  

Сега е пълно мъртвило, но маршрутът не е девствен. Той е прорязан 
в долната си част широко за голям поток хора, после на стръмното са 
сложени стълби, а встрани стои масивна каменно-циментова ограда сре-
щу лавини. Японска работа! Няма начин да изпиташ тръпката на навли-
зането в една истинска планина. Това японците са го убили и са предло-
жили сигурност, за да може туристът при повече упоритост и почивки да 
стигне в летния сезон догоре. Фотоапаратът не дава признаци на живот и 
аз решавам, че батерията е свършила. Продължавам снимките с камера. 

Все пак нагоре се наслаждавам на истинско изкачване по фирнов 
сняг, леко заледен, по продължение на десетки и стотици метри. 
Стъпка по стъпка, внимателно и настойчиво набираме височина и се из-
дигаме буквално в облаците. Около нас се стелят валмата на мъглата, 
гонени на пориви от вятъра.  

Изкачването върви в добър ритъм. Спираме при Осма станция и се 
снимаме. Там застигаме две момчета със сноубордове. Смятат да се 
спуснат по склона. Дишането става все по-трудно. Вятърът става все по-
студен. Но синевата на небето се открива и настъпва празникът на из-
качването. Монт Фуджи се очертава с неумолими бели склонове и чер-
ни сенки на отвесните места. Бляскавите сцени се редуват със сиви тала-
зи и върхът си играе с нас играта на тръпкава криеница. Чувствителен 
съм към лошото и хубавото време и настроението ми се сменя в ритъма 
на тези вълни. Тук лошото време сякаш усилва чувството за магичност 
на този неповторим връх. Ням и задъхан, се взирам в танцуващата мъг-
ла и в мен тържествува тръпката на риска.  

Към единадесет стигаме връхния, изключително стръмен склон. На-
горе блести на слънцето безбрежна белота. Някъде високо-високо виж-
дам силуетите на стена. Това е върхът. 

Запълзяваме в опиянението на възхита и умора в разредения въздух. 
Моят часовник-алтиметър отброява метрите надморска височина. 300 м, 
единадесет часа! Даже за летния график се движим бързо. Тук, за моя 
радост, няма никакви очертания на път и подвършието още мръзне в зи-
мата. Тогава настъпва някаква забрава и се движа нагоре като в забавен 
филм. Стъпките ми неусетно оредяват и стават все по-трудни и крачките 
– по-къси. А върхът все още е там далеч. Имам чувството, че тъпчем на 
едно място. Все пак изпреварваме една свръзка от мъж и жена. Те са 
екипирани за зимно изкачване: носят котки и пикели, на главата каски, 
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вързали са се в свръзка. Разменяме си по някоя дума, снимаме се и про-
дължаваме.  

На около 3500 м виждам малка дървена шинтоистка арка, стояща 
посред блестящия склон като врата към небето. Разбира се, трябва да се 
мине през нея, за да влезем в царството на японските богове. Оттам на-
горе върхът се приближава и изкатерваме последните стотина метра в 
захласа на откриването.  

В 12,58 сме на върха! Влизаме между два каменни лъва, които па-
зят входа на шинтоистката обител. С повече от час преди летния график, 
за 4 часа и 58 минути. Височината, която е изписана на циферблата, е 
3750 м. Горе стена се точи по ръба и огражда ред постройки. Търся сво-
бодно място и излаз навътре, към кратера.  

Тогава пред нас се разкрива зашеметяващото великолепие на Фу-
джи-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 облаци. В гърлото на кратера се спускат смра-
зяващи мръснобели стени. Върхът е грандиозно широк и около него ня-
ма нищо друго освен синева – наситена и мразовита. Склоновете отля-
во и отдясно се спускат главозамайващо в развълнуваното облачно море.  

Поглеждам дълбоко навътре и надолу и погледът ми се плъзва към 
зеещата паст на вулкана. Но не виждам дъно. Всичко е покрито с мръсен 
лед и на места стърчат скали. 

До мен идва Томоко, задъхана и сияеща. Правим снимки с камерата. 
Връщаме се до постройките. Край нас се разнася мъжко „Банзаааий!“ 
Това е японски израз на тържество (буквално „десет хиляди години“). 
Томоко ми благодари, че съм я довел тук: „Thank you for taking me here! 
You are making me happy again!“ 

Там, по стръмния леден склон, по извисените облаци под нас, аз от-
кривам само омагьосващата красота на света, но не ми се открива дори 
за миг нейният смисъл. Горе, на ръба на кратера, виждам шеметни дъл-
бини без видимо дъно. Усещам се нищожен всред белотата и виждам в 
нея непроницаема тайна. После облак покрива всичко, задухва и запръс-
ква сняг. Светът се превръща в бяла безбрежност без знак за смисъл.  

Помислям, че всички знаци ги пишем ние – драскаме по белотата 
без капка разбиране и надежда, а снегът отново и отново затрупва жал-
ките ни драскулки. 

Слизането ми се струва безкрайно дълго. Краката ми са меки, ли-
шен съм от навивка и хъс. Вземам багажа на Томоко. Тя съвсем се от-
пуска и слиза с опасни залитания. На няколко пъти ме плаши с подхлъз-
ване и трябва да положа всички усилия, за да не я изпусна по километ-
ровия склон. Лошото е, че и двете ѝ котки една по една се изхлузват от 
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обувките ѝ и залитайки, тя се плъзга с риск да полети по гръб надолу…  
Слизам от бялата планина и всяка стъпка ме връща към зелената го-

ра долу и синьото езеро в далечината. Ще се приберем и ще бъдем до-
волни от това, което изпитахме днес. Ще закръжим след два дни в орби-
тата на задачите. Томоко трябва да си ходи след ден-два, а аз трябва да 
ходя до Токио за пакистанска виза.  

Бяхме на магическия Фуджи! През главата ми минават образите на 
върха от моите сънища, мечти и представи. Бях го видял мистично-бял 
на лунна светлина, а аз пълзя нагоре без сила и видим край. Бях го видял 
леден, враждебен и смъртоносен, с бесен вятър, който хвърля тялото във 
виелицата по склона и изцежда силите. Такъв беше образът от Интернет 
сайтовете, които явно са отблъсквали кандидат-катерачите и са се отна-
сяли само до най-суровите зимни дни... А когато се връщам към реал-
ността, го виждам как се стопява в мъглата и чезне неговото обаяние. 
Изкачването вече е свършило.  

Няма чудо на върха. Няма и следа от японски ками, будистки арха-
ти, никакво специално присъствие. Понякога копнея да изпитам чудо, да 
видя сцена от бъдещето насън, да видя ясен знак, с който да ме докосне 
отвъдното. С ума и тялото си съм здраво вкоренен тук и светът не ми 
казва нищо за други светове. Ако само знаехме или имахме бегла предс-
тава къде отиваме, животът щеше да е друг. Нямаше да се напрягаме 
безнадеждно за спасение и да се губим в съмнения.  

Вече сме на пета станция. Искаме да се изкъпем, но трябва да отло-
жим банята за долу. Тук водата е изцяло докарана с цистерна от езерото. 
Надписите до умивалнята предупреждават да се пести скъпоценната 
течност. Измиваме се и удряме по няколко от печатите тук, които удос-
товеряват, че си бил на Монт Фуджи. Подкрепяме се с горещ рамен (фи-
де с месо, което японците сърбат шумно от купата). 

През нощта се събуждам от странно чувство за лекота. Излизам на-
вън и виждам сърпа на луната. Просветлява. Часовникът показва 4,50. 
Сещам се, че наближава изгревът. А тук, на Фуджи, той е особено кра-
сив. Няма да е лошо да запечатам изгряващото слънце на Япония 
именно тук. Събуждам Томоко и отиваме на терасата до хотела. Първо 
проследяваме пътя на луната, а после японското слънце се показва над 
море от облаци. Неописуемо е. Слънцето е голямо и оранжево, на бял 
фон, като японското знаме. Планината се окъпва в светлина.  

Автобусът ни е чак в единадесет и с часове разглеждаме всевъз-
можни сувенири и многобройни пощенски картички. Впечатлен съм от 
стара цветна рисунка на Фуджи с път до върха. 

Езеро под Монт Фуджи 
Томоко казва: „After climbing Mount Fuji, every way is easy“ („След 
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катерене на Монт Фуджи всеки път е лесен!“). Спускаме се към обед. 
Проучваме автобусите за Токио и за Мишима (Киото). Тя ме качва на 
автобус около езерото. Намираме горещ извор с басейн („онсен“). Пото-
пявам се с наслада в горещата бълбукаща изворна вода и не ми се иска 
да излизам. Избрал съм отново открита баня и се радвам на галещото ме 
слънце и камъните наоколо. Един японец играе с дъщеричката си във 
водата. Хвърля я в по-дълбокото, а тя изплува и го пръска с шепи. Кате-
ри се по камъните и се киска. Времето е спряло, затварям очи и усещам 
галещото слънце.  

Поглеждам към извисяващия се над синята вода Фуджи. Искам да 
остана в тази страна за пръв път от идването ми миналата година. 

После отиваме да търсим къмпинг, за да отседнем. Къмпингите 
около езерото Кавагучи са много бедни: ивица от квадрати без трева, 
оградени с въже. Цена – 10 долара. Отказвам се от този „къмпинг“ с пре-
небрежение и опъваме палатката на една чиста зелена поляна съвсем до 
брега, до едно дърво. Нарушението на правилата е явно, но никой не ни 
прави забележка. Японците се респектират от западната арогантност (но 
си го заслужават). После обядваме и вземаме под наем дървена лодка с 
гребла. Греба по това тъмносиньо развълнувано от вятъра езеро, а далеч 
напред се извисява прекрасният силует на Фуджи-сан. Езерото е широко, 
със зелен остров с малка джинджа, плаваме към острова.  

През остатъка от деня успяваме да се порадваме на галещото слънце 
на този приказен бряг. В къмпинга и близо до брега японците пекат бар-
бекю и в този момент ми стават близки като никога. Купуваме бутилка 
вино да го пием вечерта на брега. Снимам и залеза на този ден. После 
седим на тревата на брега, светлините на Кавагучико са като гирлянда 
около езерото, а горе в тъмното чезне и заспива Фуджи. Опиянени от 
изобилието емоции, се отдаваме на прегръдката на нощта.  

Сутринта след лека закуска и кафе на газовия примус потегляме 
към съседното езеро – Сайко. Оказва се далеч. В селото на няколко ки-
лометра сядаме на обяд в малка кокетна кръчма. По пътя намираме даже 
скали за катерене, а аз се размечтавам около един мощен джип „Тойота“ 
с огромни гуми. 

Езерото Сайко е чисто, бистро, тихо и самотно. Самотата му се 
усилва от едно семейство с черен игрив сетер. Те си почиват на плажче-
то, езерото плиска тихо, а кучето моли господаря си да хвърли пръчката, 
за да я догони. А след това с радостен бяг и плуване достига до целта, 
шумно се отърсва и се връща.  

Връщаме се до бивака със сложна маневра, защото автобусът, който 
единствено намираме, ни кара на отсрещния бряг на Кавагучико. Там 
шофьорът ни упътва къде да вземем такси и се добираме до „вкъщи“. 
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Скатаваме палатката и със същото такси продължаваме към градчето. 
Томоко трябва да си ходи надвечер.  

Търся Интернет кафе, за да се развикам по цялото виртуално прост-
ранство: „Качих Монт Фуджи!“, но не намирам. В един офис Томоко ме 
урежда да си видя пощата.  

Томоко успява да хване автобус до Мишима, за да се върне в Кобе, 
защото нейната „златна седмица“ се състои само от три дни. А и съвсем 
не всяка година има подобно съчетание на уикенд в средата между двата 
празника. Купувам си билет за следващия ден за Токио. Втората вечер в 
Кавагучико прекарвам в разходки край езерото. Наблюдавам залеза и 
после електрическите светлини по водата. Стоя на брега и слушам тихия 
плисък на водата. Гледам рибарите. Разпъвам си палатката в парка и се 
разхождам из градчето, но не намирам място, където да поседя и да пия 
бира или саке.  

Да се събудиш от живота  
В едно от писмата си до България неусетно написах: ‘Японците ся-

каш сънуват света’. По-късно размишлявах върху тази фраза. Сетих се за 
финала на книгата на Кастанеда Пътуване към Икстлан. Там магьосни-
кът Дон Хенаро разказва, че когато видял света, и търсел своето родно 
място, срещал хора-призраци, като в сън.  

Когато аз ходя по улиците на Киото и особено когато пътувам с 
японците в тихия автобус, забелязвам по техните безизразни лица, че те 
сънуват света. Те не наблюдават наоколо, не слушат, не разговоарят. Се-
дят си свити в седалките и не мърдат. Ако ги погледнеш, не можеш да 
кажеш какво изразяват. Ако ги попиташ нещо, се сепват и дълго ‘се 
връщат’ към реалността. Наистина улучват спирката си, даже след като 
си дремват в буквалния смисъл. Но в повечето случаи те не спят, те се 
изключват. А после рязко стават, слизат от автобуса и поемат по пътя си. 
Техният път е предначертан и е главно до работата и обратно до вкъщи. 
И този поток няма прекъсване. По пътя си те не се оглеждат, не се шля-
ят, не се разговарят, не се мотаят и не се отклоняват. Сякаш всичко оста-
нало е филм.  

Разбира се, японците са хора като нас, влизат в ресторанти, хапват и 
пийват, веселят се и се смеят. Но тази страница от живота им е добре 
отграничена от основното – работата. И те не влизат в контакти просто 
така, на улицата, в автобуса, във влака. Тази концентрация изглежда отс-
трани отнесеност и сякаш сънуване на света. 

В будизма основният смисъл е събуждането от съня на живота. 
Бодхи е състоянието на просветление, което Сидхарта Гаутама постиг-
нал след дълга мадитация под огромна индийска смокиня и така станал 
Буда (просветлен). Бодхи на санскрит значи ‘събуждам се’. Този път се 
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повтаря от всеки сериозен будист, а някои отшелници му посвещават 
живота си. 

Каква мотивация е нужна, за да се отклониш от потока на живота и 
да прекараш в изолирана медицатия цели години с единствената цел да 
излезеш от световете? Трябва да си имал опит, да си докоснал излизане-
то и да си усетил силата на това. То трябва да е достатъчно силно, за да 
те отклони от толкова много наслади в този кратък живот. Ти просто се 
погубваш, и ако там не намериш нищо, животът ти е минал напразно. Аз 
имам наченки на опитност в двете ми гранични пристъпвания, но засега 
нямам сили за впускане в целенасочено пътуване към границата.  

Стихията на краткия огън, наречена човешки живот, ни изгаря бър-
зо, и в края на малкия ни живот сме изправени съвсем безпомощни пред 
страховития и неописуем преход на умирането. Усетих тази надхвърля-
ща всичко и запаметяваща се неописуема смърт. След това всичко в жи-
вота ми изглеждаше като жалък театър. Много лоша маска, безутешно 
загубване на ориентация, загуба на мащаб за разбиране и превъзмогване 
на заплашителната и неминуема смърт.  

Аз съм в положение на чужденец като никога досега в моя живот. 
Но това ми помага да осъзная, че всички тук сме чужденци и някак си 
захвърлени и то не защото не сме на мястото си, а тъкмо защото като 
хора сме на мястото си. А това място е като бурна река. Реката те носи 
неумолимо към края на света. Там, където реката пропада в бездънната 
паст на неизвестното, животът свършва.  

Ти търсиш нещо да се заловиш, намираш дървета и клони, правиш 
сал, на сала построяваш колиба. Покриваш я с покривало и се приютя-
ваш в нея. Но и сега, макар и по-незабележимо и неосъзаемо, се носиш 
по същата река. Разликата е, че се лишаваш от мащаба. Отново ще стиг-
неш до водопада. Ще падаш сляпо  в него и няма да си свидетел на цяла-
та величествена мистерия. Ти си удавник и търсиш да се заловиш за как-
вото и да е.  

Ако намериш нещо или пък осъзнаеш, че сънуваш, нещата стават 
други. Тогава си наблюдател на зрелище. Животът за теб не е безмилос-
тна участ, а мистерия, която се разиграва с теб, но ‘ти’, т.е. онова в нас, 
което надхвърля съществото, наречено с нашето име, оставяш живота да 
си тече без да се завързваш в този възел. То остава вън от ролята и съну-
ва живота съзнателно, то не се ражда и не умира. То вижда и помни как-
во е да се родиш и да умреш, знае го от минал опит. Това е будизъм.  

 

Токио  
Довиждане, Фуджи-сан! Натоварвам се на автобуса в Кавагучи с 
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доста зор при този багаж. Още по-трудно е да сместя багажа си в рани-
цата (30 кг). Времето се разваля точно навреме – след Фуджи-сан и езе-
рата. Програма за Токио:  

– оставяне на багажа,  
– билет за нощен автобус до Киото, 
– туристическа информация (да разбера къде е пакистанското по-

солство, знаейки адреса), 
– пакистанско посолство – виза, 
– разглеждане на Токио – кв. Шинджуку? Гиндза? Ропонги?  
7.05. Автобусът се движи бързо по хубав, добре асфалтиран път. По 

входна артерия, издигната между сградите, влизаме в огромното струп-
ване на сив бетон с името Токио. Този град често е показван по филми и 
се акцентира върху Гиндза (сребърната улица). На Гиндза има красиви 
високи сгради с много стъкло, но като цяло Токио е сиво и бетонно. 

Шинджуку е най-модерният квартал, търговска зона. Такава е и 
централната зона с улица Гиндза. Славата на Ропонги е, че е зона за за-
бавления на западняци. Не знам дали ще ми остане време. В посолството 
очаквам просто да подам документите и да чакам по пощата (имам само 
една седмица) да получа визата.  

Пазарът е високоразвит. Умеят да те изцедят. Поддържат високи 
цени и те изтръскват като брашнен чувал. Ако спестиш в нещо, изниква 
друго и се набутваш при всички случаи. Ето, на Кавагучико спестихме за 
хотел, но се набутахме за такси почти колкото за стая в най-евтиния хо-
тел. Най-скъпо струва неопределеността, липсата на точна инфор-
мация. Тръгваш и поради некоректна информация плащаш каквото ти се 
предложи на момента и на мястото, където си. Плащаш повече за транс-
порт, за настаняване, за разглеждане, за храна и за всичко. В туристичес-
ките дипляни и проспекти информацията е много странно организирана, 
освен че е на японски с канджи. Там весели човечета обитават местата за 
туризъм и са изобразени линиите на пътищата. Няма цени, няма часове. 
По-труднодостъпната информация се дава в туристическите агенции, но 
без цени или само с най-скъпите цени. Широко рекламираните „отстъп-
ки“ важат само извън ваканциите и почивните дни, когато малко хора 
пътуват към туристически обекти. Цената за влака-стрела (друг влак не 
спира там) от Киото за най-близката до Фуджи гара Мишима, на около 
300 км, е 10 500 йени, или над 80 долара. Най-фрапиращи са хотелите. За 
мизерен хотел се плащат 50 долара на човек, или 80 долара за двойна 
стая. Има изключения – за специалните хотели рьокан в национален 
японски стил и общи стаи таксата на легло (матрак) е 40 долара, а в 
Youth hostel (младежко общежитие) може да слезе и до 20 долара. Но 
трябва много-много късмет, за да намериш такива хотелчета и място в 
тях.  
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Средното равнище на цените спрямо нашите в България е 10:1 

(спрямо Западна Европа са 2 до 3:1). Цените на жилищата са космически 
високи (в Киото са около 30 пъти по-високи от тези в София). 

(В този момент изтръпвам, защото току-що любезен автоматичен 
глас съобщава, че ако си загубиш билета, на слизане си плащаш отново.)  

Големият град изморява. А дъждовно Токио ме изтощи. (Аз понача-
ло не съм любител на големите градове.) Огромно струпване от бетон, 
стъкло, асфалт и забързани хора. В Ню Йорк на всяка крачка намираш 
някаква забележителност. Тук просто губиш маса време и нерви да си 
свършиш работата. До посолството на Пакистан губя повече от един час, 
сменяйки влакове. На всяко прехвърляне се ходи много и трябва да вни-
маваш за точното направление и място на слизане. Трябва да намериш на 
схемата над автоматите за билети името на станцията, където ще слизаш, 
да видиш цената на билета дотам, да си купиш билет и да намериш пе-
рона, където да се качиш. Гара Токио е чудовищно голяма.  

Бъркам посоката и се прехвърлям на обратния влак, с което губя 
половин час. Накрая усещам спокойствие и увереност. Слизам на точно-
то място. Мотая се и питам напразно – никой не може да ме упъти. Вли-
зам в малък магазин. Там търсим точното място, разглеждайки картата. 
Момчето ми помага да се ориентирам. Виждам парка наблизо, намирам 
и името на близката улица. Но в Токио адресите не са определени. Адре-
сът показва само района от няколко улички и една основна, където да 
търсиш. Намирам разни посолства, но не и пакистанското. Обикалям 
наоколо и накрая една жена ми посочва място, откъдето съм минал.  

Японската служителка е любезна, но почти автоматично се опитва 
да ми откаже виза. Когато обяснявам, че пътувам за планината Карако-
рум, тя, без да уточнява дали е катерене над 6000 м или трекинг, заявява, 
че трябва да имам предварително разрешение от пакистанското минис-
терство на туризма. Такова се изисква за експедициите на осемхилядни-
ци. Аз възразявам, с предварителна информация от книга за Пакистан и 
трекинг из Каракорум, че разрешение се взема на място. Тя обаче насто-
ява. Добре, че се появи пакистански служител, мил човек с мустаци и 
кристалнобели зъби, аташе по туризма, който обяснява на японката, че 
аз съм прав и че за трекинг не се иска предварително разрешение. Япон-
ката естествено се навъсва от това, че я хващат в некомпетентност, и 
подхваща нова атака: иска ми билет за самолет до Исламабад, резерва-
ция за хотел и подробен график на пътуването в Пакистан. Графика го 
съчинявам по малка карта на Пакистан. Обяснявам, че не мога да имам 
резервация за хотел, защото отивам на трекинг в планината, а билетът за 
самолет няма да ми е нужен, защото ще пътувам през Китай. Таксата е 
7840 йени, или около 70 долара. Имам само 7600! Питам дали мога да 
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платя с кредитната си карта Visa или с картата си от Kyoto Bank – не 
можело, възтържествува тя. Само кеш. Тогава се приближава млад па-
кистанец и оставя 200 йени за мен. Тази услуга неприятно изненадва 
японката, но визата е уредена. При това, по настояване на аташето, съ-
щия ден. Това впрочем улеснява бюрократката да не приема и изпраща 
по пощата документите на един чужденец. Накрая, разбрала от докумен-
тите ми, че съм професор, променя коренно отношението си.  

Заговаряме се с двама пакистанци от посолството за България и Па-
кистан. Единият е бил във Варна. После идва аташето и се оказва, че има 
туристическа агенция. Обяснява ми маршрутите в Каракорум и специал-
но трека до базовия лагер на К2. Обяснява ми, че мога да намеря карта в 
селището Хунза. Скоро чувам името си: професор Геруджикофу-сама, и 
си получавам визата! 

Следващото място е Гиндза, спретнато ресторантче. Гиндза, огро-
мен булевард и квартал, е блестящо място, но кухо. Чисто подражание, 
еклектика, безвкусие и глупави реклами. Блясъкът е налице, има доста-
тъчно високи остъклени сгради, светещи реклами и много, много коли и 
хора, но няма оригиналност. Тези мегаполиси се строят по един ориги-
нал: Ню Йорк. Изкачвам се на небостъргач на фирмата Ханкю в търсене 
на тераса да снимам отгоре нощния град, но всички тераси са надлежно 
заключени – поредна мярка за безопасност на японските граждани. На 
всеки етаж в сградата има кино и дават няколко американски филма. 
Всичко ми е познато и в България съм гледал някои от тях. Билетът 
струва над 25 долара! Не си струва парите за японски озвучен филм. А 
японското кино? Точно толкова незабележимо тук, колкото българското 
в моята страна.  

Токио силно изразява абсурда на потребителската цивилизация, още 
повече че е копие и кухотата личи по-силно. Мравуняк от потребители 
на сандвичи, обеди в найлонови кутии, цветни списания, малки кутийки 
за живеене и бели лъскави коли, с които не могат да стигнат доникъде в 
мравуняка. Хилядолетната красива и жестока Япония е погребана. Се-
гашното Токио (Източна столица) е било миризливо рибарско село на 
име Едо, когато оттам се появява феодалът Йеясу Токугава и взема 
властта през 1603 г. Той определя Едо за седалището на шогуните от ди-
настията Токугава за повече от двеста години, а после и на Императорс-
кия двор. Съвременно Токио на небостъргачите и пътищата на нива е 
построено върху изравненото със земята от американските бомби и по-
жарите милионно дървено селище.  

След това се разхождам по улица Ропонги и надниквам на няколко 
места. Заведение до заведение, най-често нощни клубове. Почти всички 
са западен стил и носят западни имена, като например клуб „Бевърли 
Хилс“ – как ли го произнасят японците? А къде са момичетата? В този 
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час ги няма още. На едно място виждам голяма табела на център за ма-
саж. Между изброените видове масажи се откроява VIP-massage – за та-
къв „масаж“ за един час се плащат 15 000 йени, или малко повече от 
$120. Какво пък – цената е много прилична за Токио. (Ако не се окаже 
просто масаж!) 

Тук няма и помен от истинската Япония, ако не се смятат, разбира 
се, буквите и хората, и още нещо – фантастичните образи на киборги-
кукли, които са си съвсем на мястото в това програмирано общество. 
Фасадата на един караоке бар е украсена с огромен релеф на фантасти-
чен киборг-воин с японски черти и нечовешка суровост. 

Къде са дзен-храмовете – къде са небостъргачите с неоновите рек-
лами? Те са от различни светове, внос в Япония от различни посоки, и 
двете са по своему пусти, а цялата тази култура е слепена от разнородни 
и разноцветни парчета. Но те стоят на дистанция в душата на японеца и 
той според интелектуалната си и емоционална нагласа въздиша за стара 
Япония. Днес паричният тайфун носи свързаните във финансови вериги 
страни от Запада и Изтока заедно. Така че Токио Мицубиши банк по съ-
щество не се отличава от Дойче банк или банките на Уолстрийт. Тук 
Япония я няма, освен като негативна специфика – банките не работят по 
начина, по който са замислени от западния ум.  

Но защо на Гиндза, за разлика от Манхатън, няма изкуство? Къде са 
скулптурите, парковете, фонтаните, арките, колонадите? Няма нищо ос-
вен правоъгълни и кръгли мегаформи, светлини и екрани с реклами на 
най-новите филми. Втората световна война и американската агресия е 
позволила на японците да се отърват от храмовете и старите паркове, 
вместо да ги възстановят.  

Транспортната система на Токио 
Метрото на Токио е старо и усложнено. Линиите се наслагват на 

нива, има коловози като на гара, номерата на влакчетата са важни, защо-
то някои не спират на всички спирки и се отклоняват. Пътуването отне-
ма часове.  

Високите улици, издигнати над земята поради липса на място, кои-
то на снимки и по телевизията ми изглеждаха като фантастично красиви 
в някакъв полет, ги виждам на живо като тежки, грозни и тромави бе-
тонни форми, които пречат на слънцето и носят невъобразим тътен от 
хилядите коли по тях, който не спира и нощем.  

Представи си, че работиш в другия край на града: животът се прев-
ръща в ад само поради нуждата всеки ден да изминеш пътя до работа и 
до вкъщи из тази лудница. Без да смятаме напрегнатата работа! Как да 
им завидиш, как?  

 199 



Нощният автобус ме отнася от нощно дъждовно Токио към дъж-
довната утрин в Киото. Не съм пътувал така комфортно досега. Седалка-
та се пуска назад почти хоризонтално, а отпред има пъхнати чехли. 
Обувките си намествам в специална ниша. Остава място и за опъване на 
краката.  

Събуждам се от гласа на шофьора, който съобщава, че приближава-
ме Киото. Развиделява се, но небето е сиво. Киото ме посреща с блестя-
щата си гара. Багажът ми е ужасно тежък. Добирам се с локалната жп 
линия до станция Ханацоно. Виждам тройка монаси, които се връщат от 
просия. Построени са пак като войници. Държат се стегнато. Сякаш 
идват от многогодишна казарма и без-аз-овите им лица впечатляват даже 
японците. Обаждам се по телефона на Фуми да ме прибере. Тъй като ос-
вободих жилището в кампуса, ще се възползвам от поканата на Фуми да 
поживея в неговия храм, в храма Киото Бетсуин.  

Трудни дни в трудна Япония 
– Ние не сме банка, не можем да внесем пари във вашата кредитна 

карта Viza, ми отговориха в All Bank Plaza, където единствено можех да 
тегля пари от кредитната си карта.  

– Вие банка ли сте? – попитах в централния офис на Kyoto Bank в 
отговор на обясненията на служителката, че не може да преведе с транс-
фер пари в сметката ми за кредитната карта. Отговорът беше:  

– Клозед! („Затворено!“). – Това постави точка на спора.  
9.05. Преди дълго пътуване през Китай отивам в кварталния клон на 

Киото банк да закрия обикновена банкова сметка и да прехвърля оста-
тъка в картова сметка, базирана в чужбина. Отначало чакам един час без 
внимание, въпреки че ме поканват да седна пред гишето (явно обедна 
почивка). Напомням за себе си: 

– Кон ничи-ва!  
– Хай. – Появява се усмихната познатата ми Марико Хата. Аз ѝ 

обяснявам отчасти на японски моята молба и ѝ казвам, че имам среща в 
два, така че не ми остава много време. Надеждата ми е, че тук вече съм 
правил превод. (Предишния път наистина имах повече време и изчаках 
към три часа.) Но сега настъпва смущаващо объркване. Засуетяват се и 
задрънчават телефоните. От никакъв проблем работливите като пчели 
японци се паникьосват. Марико-сан поверително ми обяснява, че колега-
та, който извършил превода първия път, днес е болен и не е на работа. 
Предлага ми да дойда утре. Но аз утре пътувам. Японците не могат да ми 
обяснят, че не могат да извършат услугата – вече се досещам, че не искат 
пред мен да си загубят као (“лицето“), т. е. да се изложат поради явното 
неизпълнение на нещо дължимо (гири). В един момент идва лично ше-
фът на клона и ми напомня, че имам среща в два. Аз го заклещвам, като 
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казвам, че няма да отида на срещата, а държа да направя превода. По-
пълвам формуляр като чаршаф. Чакам. Тези хора не възприемат времето 
като нещо крайно и сякаш нямат нормален график за операциите с изк-
лючение на конвейера. Може би затова на някои места работното им 
време няма фиксиран край, проточва се, докато се свърши работата или 
до изтощение. Накрая закриват сметката и ми изсипват остатъка от па-
рите на подносче с мила усмивка и без обяснения. 

И това не е, което исках – исках превод. 
Отговорът е:  
– We closed your account and it is impossible to transfer the money. 

(Закрихме ви сметката, както пожелахте, и сега не можем да преведем 
парите.)  

Онемявам и едвам измънквам:  
– But why? Why didn’t you first transfer the money, and then close the 

account? (Но защо? Защо първо не направихте превода и тогава да закри-
ете сметката?) – За нашето привично мислене основното в случая е зак-
риването на сметката и поради това парите от нея трябва да се преведат, 
а не обратното. Такава е съществената връзка. Но за тях връзката е опе-
рационна: първо – второ.  

Отговорът е смайващ: 
– But you said: „close and transfer“. (Но вие казахте: закриване и 

трансфер.)  
Тук вече напразно си отварям устата няколко пъти, без да мога да 

измисля отговор.  
Милата Марико още не е загубила ума и дума:  
– Можеш да отидеш за превода до Токио Мицубиши банк.  
Удостоен съм с дежурната бяла хавлиена кърпичка за разочаровани 

клиенти и гайджини, която този път демонстративно отказвам. Отивам 
до офиса на Токио Мицубиши банк и си казвам проблема. Срещата ми в 
два пропада. В огромната банка трудно ме разбират Искам обмяна и 
трансфер. Служителката на гишето ме помолва да почакам и изчезва. 
Връща се след пет минути и казва, че пари не могат да се изпратят, но 
ако си открия сметка при тях, това ще стане възможно. Таксата за смет-
ката е 5000 йени (около 40 долара) и става за три дни. (Страхотно реше-
ние!) 

Освен това не може да се преведат заедно долари и йени и не могат 
автоматично да ги уеднаквят в долари. Първо трябва да обменя доларите 
си в йени и второ – цялата сума от йени да се обърне в долари, за да се 
извърши позната операция. Тази услуга струва 10% комисиона. Отказ-
вам се и предприемам изтощителна обиколка из банките, но никъде не 
правят това, което явно не им влиза в списъка с операции. Накрая си 
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прибирам парите и ги харча за пътуването през Азия. 
В тази страна хората масово и добросъвестно следват протокола, 

процедурата, наредбата, алгоритъма, което в традиционни термини би 
било ритуалът, церемонията. В думите и поведението на своите съна-
родници те търсят да открият формата и в нея разпознават точното на-
лежащо действие. Думите, фразите и стилът на общуване определят 
веднага за японеца кой говори и за какво става дума. Не е нужна много 
нова информация. Затова те се смущават и объркват при вида на чужде-
нец: той не знае и за съжаление не уважава формата, кара направо, съ-
общава своя проблем, както го вижда той, и се надява на решение. А то-
ва е нелоялна атака за японеца и той се държи неконструктивно.  

Нещата не стават, когато и доколкото е замесен западняк! На-
вярно японецът няма да тръгне да прави международен превод ей така, 
той, като опре до това, ще си спази някаква специална и по-бавна проце-
дура.  

Помолвам да сменя йени за китайски юани. Момичето направо се 
обижда:  

– Chinese money! We don’t have Chinese money!!! (Китайски пари? 
Нямаме китайски пари!) Явно това бе кръвна обида за японците – да 
продават в банките китайски пари.  

– А може ли да ги обмените в долари?  
Момичето ме насочва към автомат и там съм затрупан с банкноти 

от всякаква стойност, но най-много от един долар. Получава се много 
дебела пачка – към $1900.  

Японците не са научени да мислят самостоятелно и логично и лесно 
се объркват, особено с чужденци. Губят ума и дума и не могат да умно-
жат две по две. Едно и също поведение с моите въпроси предизвиках и в 
туристическата агенция, и в Киото банк, и в Мицубиши банк. 

В Бетсуин темпъл 
Настанявам се по предложение на Фуми в храма Киото Бетсуин 

темпъл. Отбиваме се до Ханацоно да си взема от апартамента маратон-
ките, радио-CD-плейъра (трябвал му за кухнята). Там първо питаме ох-
раната дали мога да си взема багаж. Те ни изпращат в отдел „Информа-
ция“, но аз съкращавам процедурата, като отивам в приемната, а оттам 
обратно ни напътват към охраната. Сега вече ни отварят. Всичко си е, 
както съм го оставил. А съм оставил много неща, най-много чаши и съ-
дове. Вземам радиото и маратонките.  

После отивам в Internal Community House, търся информация за Па-
кистан и Китай. Помолвам японската асистентка да ме ориентира, но тя 
не е чувала за търсачката „Goggle“. Друга кукла в огромния магазин „Ni-
nomia“ ме кара да чакам десет минути, за да питат във фирмата „Тоши-
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ба“ дали имат батерии за видеокамерата ми – модел от 1996. Казва ми, че 
няма, и аз се усмихвам благодарно. (По-късно се оказва, че има такава 
батерия, и Фуми ми я поръчва.)  

Андо-сан, при когото съм от няколко дни по силата на негова пред-
варителна покана, е оплетен в работа и все не успява да сколаса. Работи 
на няколко места, ходи болен, лекува се лошо със слаби лекарства. Но 
ми налага шашкащ режим под командата на главния свещеник и негови-
те помощници, които живеят в рамките на храма. Първата команда за 
мен е: мога да стоя тук само докато той е тук. Затова, когато трябва да 
отиде на преглед в болницата, аз трябва да го придружавам. После се 
оказва, че мога да стоя и без него в храма, но с известна секретност и в 
друга постройка. Всеки ден командата и хрумването на Фуми се проме-
нят и аз се местя от стая в стая и от сграда в сграда. В събота и неделя 
трябва да изчезна, защото има религиозно събиране на общността. После 
вторник и сряда приятелят ми е вън от Киото и аз ще трябва да напусна 
храма.  

Днес трябваше да си дойда преди 6 часа, но не можах да вляза в 
главната сграда. А в помощната е насрочено будистко пеене (чантинг). В 
крайна сметка хората започват да идват, включително приятелят Шинген 
Ясуда и след това се появява Фуми. Будисткото пеене е проточено с из-
вивки, напомнящи на ортодоксалното християнско пеене. Нотните им 
записи са изключително интересни. Музиката е записана с извиващи се 
линии, но без европейските ноти.  

Питат ме за християнското псалмопеене. Обяснявам особеностите 
на традиционното църковно пеене в православието и разказвам за шко-
лата на Йоан Кукузел. 

10.05. Шинген Ясуда взема рано сутринта Андо с колата си до Уни-
верситета, където той има три лекции, а после заминава за префектура 
Мие. Аз отново се премествам в съседната сграда, в голямата зала за 
служби. Стилът е чисто японски, подът е покрит с татамита, стените са 
частично остъклени от определено ниво до определено ниво, вратите са 
плъзгащи се. Сега, седнал на ниско столче пред ниска японска масичка, 
правя тези записки и планирам пътешествието си.  

Нови приключения 
Фуми ме насочи за китайски юани към банка UFJ. 
В банка UFJ питам:  
– Could I bye Chinese money? (Мога ли да купя китайски пари?) 
– Yes. (Да.)  
Вземам си номерче и чакам. Сядам и дамата до мен се усмихва. Пи-

там я дали тук мога да обменя пари за китайски. Тя отговаря утвърди-
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телно, но не съм сигурен дали ме е разбрала. Във всеки случай потвърж-
дава вече казаното от служителката. Настроението ми се вдига. Когато 
обаче показвам доларите, те казаха:  

– Only for Yen. (Само срещу йени.) Да няма грешка? 
– Your mean: my yen for your yuan? (Имате предвид ваши юани сре-

щу мои йени?) 
– We have not yuan! (Нямаме юани!) 
– А можете ли да ми замените банкнотите (да ги уедрите)? 
– Не.  
Ето че чух категорично и възмутено японско не.  
14.05. В магазина „Ниномия“ на няколко пъти ми отказват адаптера 

за видеокамерата. Безкрайно учтиво усмихнатата продавачка се консул-
тира с колегите си и идват до извода, че такива адаптери и батерии вече 
не се произвеждат в „Тошиба“. Но когато японецът Фумихито Андо пи-
та, отговорът е, че такива адаптери и батерии, макар и по-нова модифи-
кация, се произвеждат и могат да бъдат поръчани във фирмата. Така и 
правя. Обяснявам си разминаването в информацията с това, че когато 
чужденец иска информация, му се отговаря автоматично и не се мисли за 
варианти. А се отговаря автоматично, защото японците се напрягат и не 
са в състояние да помислят за вариантите на решаване на проблема. Тях-
ната грижа в този случай е да са максимално учтиви и да приключат раз-
говора по-бързо.  

Кобе 
11.05. Кобе е красив град. Разположен е между морето и планината 

Рокко (от английското „rock“ – скала). Планината е малка, но е осеяна с 
варовикови скали. Има и по-големи, някои даже се катерят. Планината 
започва направо от града и се качваш лесно на достатъчно високо, за да 
видиш целия град, и морето проблясва между сградите. Районът на 
пристанището е оформен много красиво, с висока кула, хотел с интерес-
на форма и широк кей.  

Водят ме във фабрика за саке, превърната в паметник. Кобе е цен-
тър на сакепроизводството в Япония поради специалната вода от Рокко, 
която е благоприятна за ферментацията на ориза. Технологията на сакето 
е сложна, но по същество е винена: ферментация.  

В Кобе, за разлика от Киото, има еротика и нощният живот е видим. 
По улиците се разхождат хубави момичета, облечени не само с вкус, но 
и с въображение. На някои места направо на тротоара момчета в черни 
смокинги ми предлагат да вляза в еротичен бар с хостеси и платен секс. 
А на една уличка има два-три хотела от типа love hotel. Цените варират 
между 2300 за час до 10 000 ($78) за нощ.  

Вечеряме в индийски ресторант.  
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В такива хотели японците правят любов поради липсата на лично 

пространство в домовете си. Във фоайето няма рецепция, а само малко 
гише в дъното. На видеоавтомат можеш да огледаш снимки на предлага-
ните стаи и апартаменти с цените. Ключът се получава дискретно срещу 
таксата, няма регистрация. Очевидно този тип хотели са на границите на 
закона и навярно се контролират от Якуза. Безшумен асансьор, изключи-
телно чист и приятен апартамент. Център на спалнята е широко квадрат-
но легло. По стените и на тавана има големи огледала. Хладилникът е 
пълен с напитки. Можеш да си седиш на фотьойла и да си пиеш питието 
на масичка. Има и караоке-машина с микрофони – можеш да се забавля-
ваш и с пеене. Телевизионните канали са много, има и видеофилми сре-
щу допълнително заплащане.  

Вана-джакузи за двама. Сапун и шампоан, всевъзможни кремове. 
Струите обгръщат и галят. Леглото е огромно, а на малкия плот до 
възглавниците има всичко, което може да влезе в употреба. Виждат се 
преплетените тела в три отражения. Вълна след вълна, след вълна, 
след вълна. Наслаждение на всеки сантиметър и на всяка секунда... 
Една сутрешна вана и душ, ключът обратно на рецепцията заедно с 
таксата в дискретните ръце на невидимия служител.  

Навън плющи майският дъжд, на който не му се вижда краят... 

Шин-будисткият свещеник 
13.05. Главният свещеник на Киото Бетсуин темпл, Енио Негата-

сама казва, че Амида Буда е в нашата воля и решение. От нас не се очак-
ва нищо, защото нямаме нищо. Нашето аз е от начало до край Амида. 
Шестдесетгодишният шин-будист е бивш учител по химия.  

Разговорът се води между него, Фуми и мен около ниската 
квадратна масичка (котацу) във всекидневната на Фуми. Седим на меки 
квадратни възглавнички (забутон) и пием – аз и Фуми френско бренди, а 
старият – портокалов сок. Аз се настройвам да обяснявам моето занима-
ние с будизъм и интереса към будизма на запад. Изчетквам будистите, че 
са отворени, толерантни и насочени към всякакви опити на просветление 
и освобождение. Но развивам моята си теза, че не можем да смятаме ре-
лигията за удобен начин за оправдаване на скверния живот, който водим. 
Имам предвид думите на техния отец, Шинран, който е казал: „В рая на 
Амида има място даже за праведните, а какво остава за нас, които тънем 
в порок.“ Имам чувството, че шин-будистите, като някои от нашите 
християни, си измолват от бога правото да вършат всевъзможни свин-
щини и да живеят като скотове, щом си признават греха и се изповядват 
като слаби същества, неспособни за добродетел, затънали в грях и разчи-
тащи само на божията благодат. Казвам, че трябва да поемем отговор-
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ност за нашите постъпки. Не можем само да искаме дарове и прошка. 
Нашата божествена сила ни прави отговорни. Фуми се впечатлява силно 
от моето философстване.  

Старецът в отговор обяснява доста объркано, че веднъж осъзнали 
пустотата, ние нямаме собствено Аз и „отговорност“ в смисъл на незави-
сима субстанциална воля (тези думи са мой превод). Свещеникът под-
чертава при това, че не познава Васубандху, Нагарджуна и другите бу-
дистки мислители. Фуми се намесва и обяснява, че японският ум не ра-
боти твърдо и гъвкавата му логика понася дилемите.  

През нощта се будя от тежък сън с нападение от диви животни. На-
дигам се тежко от надуваемата постелка „Dunlopp“ и се изсулвам от 
спалния чувал. Отивам до тоалетната „Japanese style“ с удължено клека-
ло, копие на древна китайска тоалетна (другата „Western style“ с обикно-
вена чиния за сядане). В мивката на кухненския бокс на храмовата зала 
пълзи голяма мъхеста стоножка. (В апартамента на няколко пъти заси-
чам огромни хлебарки.) Опитва се да се изкачи по гладкия хром към ръ-
ба на мивката. Заливам я с вода от чешмата, но тя не се предава. Не иска 
да потъва в отточната тръба. Бори се героично с потоците вода, които я 
обливат, все едно човек да се вкопчи в гладка скала под водопад – малко 
упорито чудовище, което не иска и не иска да умира. 

След това стоножката се появява в съня ми с образа на шин-
будисткия свещеник Негата-сама и, напирайки в решетката на мивка-
та, казва с думите на шин-будисткия патриарх Шинран: „Потъвам в 
ада, но ще се преродя в Чистата земя на Амида-Буда! “ 
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6. ДЪЛГО ЗАВРЪЩАНЕ:                            
КИТАЙ И ПАКИСТАН 

Китайци гребат водите на огромна река с пясъчен цвят, която се 
вие в могъщи планини. Те седят един зад друг. Много дълъг дървен съд, 
оформен като дракон. Огромното кану започва с главата на дракон, кра-
сиво скулптирана, с дълга шия, и продължава с дълго, добре оформено 
тяло, за да завърши с красива опашка. Този дървен дракон сякаш лети, 
порейки жълтата вода, тласкан от мощните синхронни загребвания на 
своите криле – греблата. Селяните на него се радват, те осъществяват 
древен ритуал – състезават се две лодки от едно село до следващото. Ус-
тройва се празненство, през нощта се танцува, пее, яде и пие около ог-
ромни огньове.  

Тези китайски плавателни съдове имат отпред огромни очи – за да 
виждат пътя и да се насочват правилно през водите.  

Драконът ми прилича на стария Чжуан Дзъ с вековното си лице, 
сбръчкано като костенурка, рядката брада, изпъкналото чело и скули. 
Той седи, траен като скала, жив от две хиляди години, макар че пепел-
та му отдавна е разсеяна. Същите скули и един неземен поглед вижда-
ме в образа на един дзен-учител в храма Нандзен-джи.  

Ще се върна през цяла Азия! 
Япония – Китай – Пакистан – Иран – Турция – България!  
Планът е определен в едри щрихи и са ми ясни много подробности. 

Страните са Китай и Пакистан, а ако остане време – Иран и Турция. За-
дължителните планини са: Хуан-шан и Емей-шан в Китай и Западните 
Хималаи (Каракорум) в Пакистан. За други планини – ако остане време. 
Ще пътувам с кораб от Осака до Шанхай. След разглеждане на Шанхай 
се отправям за остров Путошан – будистко място. Ако не остане време, 
го избягвам. Следва Хуан-шан – изкачване на Жълтата планина с нейни-
те скални кули – също будистка обител. Оттам – Чънду, столицата на 
Сечуан – отправна точка както за Тибет, недостъпен сега, така и за Емей-
шан (будистко място). Продължавам на запад през Кашгар за Пакистан 
през високопланински проход в Каракорум.  

В Пакистан ще правя два-три трека и едно изкачване на връх около 
6000 м. Трековете са: Налтарска долина, базов лагер на Нанга Парбат, 
„Планината-убиец“ (8126 м) откъм север – Ракхиот, и базов лагер на 
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Нанга Парбат откъм запад – Диамир. Ако остане време – и южния подс-
тъп към трикилометровия отвес на Рупалската стена. База ще ми бъде 
селището Гилгит. Възможни върхове за изкачване: Чонгра от североиз-
ток (6824), Булдар от север (5723 м), Гангало (6608 м). Разполагам с две 
превъзходни карти – японско издание, с доста подробни данни за пла-
нинския релеф около Нанга Парбат и К2. Най-качественият трек би бил 
към страховитата пирамида на К2 – вторият връх в света и най-трудният 
осемхилядник, но за това се иска много време, сложна процедура за раз-
решение и задължителен водач (с висока тарифа). В помощ са ми чудес-
ните пътеводители на Lonely Planet за Китай и Пакистан.  

Екипировката ми е качествена за трек, става и за изкачване на около 
6000 м, но не на по-високо. Нямам достатъчно добри обувки и височин-
на палатка. Раницата ми тежи към 35 килограма.  

Начертал съм си график по дати къде ще ходя и какво ще правя. 
Финансовата ми сметка за пътуването и всички разходи, свързани с него, 
възлиза на около $1000 (но е без кръчмар и в крайна сметка ще отидат 
близо два пъти повече). Добре, че имам резервни долари, които киотски-
те банки не ми преведоха на кредитната карта. Ето и графика:  

17–19.05. Пътуване с кораб Осака – Шанхай. Това не подлежи на 
про-мяна. 

19.05. Шанхай: настаняване (IMCA hotel?), пазаруване: котки, па-
латка. Разглеждане: Jade Buddha temple, Yu Yuan garden.  

20.05. Автобус за Tankow (Хуан шан). 
21.05. Изкачване на Жълтата планина (Huang Shan) и потопяване в 

горещите извори. 
22.05. Автобус до Hefei. Самолет за Chengdu. Чънду е столица на 

централната провинция Сечуан и отправна точка за пътуване към Тибет. 
Вероятно добро място за пазаруване на алпийски инвентар и екипировка. 
Настаняване в Chegdu. 

23.05. Chengdu. Туристическа информация, проучване на условията 
за пътуване за ласа. Пазаруване. Билет за Emeishan (гр. Емейшан) за из-
качване на будистката планина Емей. Пътуване и настаняване (Палатка? 
Хотел?).  

24.05. Изкачване на вр. Емей Шан, багаж на Tedy Bear Cafee. Старт 
от Манастира на десет хиляди години (Wаnniаn Si). Бивак преди върха 
(според описание).  

25.05. Изкачване на върха на Емей Шан. Съкратен график – за 8 ча-
са и слизане без нов бивак до долу (Wannai) за около 7 часа. Настаняване 
в хотел с баня.  

26.05. Отпътуване обратно за Чънду с автобус до Bаoguo Si и влак 
до Chengdu. Билет за самолет за Западен Китай, към границата с Пакис-
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тан (Urumqi или Kashgar. Пътуване със самолет (нощен?). Кашгар. 
27.05. Пътуване с автобус за Пакистан през Каракорум.  
28–29.05. Пакистан – начало на трекинг. Планирам трековете: 
29.05. От Гилгит: Налтарска долина до Ишкоман 
31.05. От Гилгит: Нанга Парбат Ракиотска страна до базов лагер: 

Fairy Meadows – 4 дни 
4.06. От Гилгит или Чилас: Нанга Парбат Диамирска страна до ба-

зов лагер: – 7 дни 
Резервни трекове:  
От Балтистан: ледник Балторо до базов лагер на К 2 – 14–20 дни. 

Нужно е разрешение от пакистанското Министерство на туризма. 
От Хунза: Ледник Батура; Ултар Нала (ждрело, катерене) 
От Каракорум и Хималаите (Гилгит или Хунза) – автобус за Исла-

мабад.  
От Исламабад – автобус (самолет) на запад, евентуално през Иран, 

Турция, за България.  
Графикът ми съдържа много специфични данни за организиране на 

пътуванията, изкачванията и трековете, по книгите на Lonely Planet за 
Китай и Пакистан и подробните експедиционни карти на районите на 
Нанга Парбат и Налтар. Съдържа несъмнено и неизпълними неща – като 
цяло програмата си е за цял месец и повече. 

А ето какво се случи в действителност. 

През Пацифика  
17.05. Излизам с тежката раница от Киото-Бетсуин-темпъл в дъжда. 

Хващам автобуса, после влака и ето ме в Осака, Умеда. Оттам – с метро-
то до Осака порт. Регистрирам се и в 12 часа се качвам на кораб на ки-
тайската фирма „Шанхай фери“. Довиждане, Япония! 

Корабът тромаво се отделя от пристанище Осака и пори синия оке-
ан, но не бърза да се отдели от други японски брегове. На следващия ден 
акостираме на последното японско пристанище на югозападния край на 
о-в Кюшу.  

В кораба съм настанен в общо помещение на подиум с одеяла за-
едно с още петима. Гледам океана, снимам и филмирам. Наливаме си чай 
от автомат, храна също може да се вземе от автомата (безвкусна якисо-
ба), има и ресторант с китайска кухня, където опитвам познатото ми 
бамбук с месо. Китайският персонал се състои от усмихнати и хубави, 
стройни момичета. Пътниците са японци и китайци и само един бял ос-
вен мен.  

В хола срещам и постепенно разпознавам лицата. Забележително е 
момиче със зъби като мъниста. Тя е едричка за японка и решавам, че е 
китайка. Но когато я чувам да говори японски с моя съсед по леговище, 
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разбирам, че се лъжа. Тя е лъчезарна, усмихната, с къса подстрижка и 
блузка, опъната в красивите форми на гърдите. Интересно е, че именно 
тя ме заговорва. Джунко Хинаро от Осака е без работа, отива при прия-
теля си в Шанхай. Каня я в нашата каюта и я запознавам с плановете си. 
Там е и новият ми познат от Китай – студент в Япония с нелош английс-
ки. Китаецът споделя, че чак когато учил английски, осъзнал съществу-
ването на граматика и в частност китайска граматика. Гледаме картата 
на Китай и им показвам моя маршрут. Джунко се интересува защо кате-
ря – дълга история. Разказвам ѝ за някои от пътуванията и изкачванията, 
които съм правил. Разменяме си електронните адреси. 

Шанхай 
На 19.05 към обед корабът навлиза в Шанхайското пристанище. 

Постепенно пред нас се разстилат очертанията на един мегаполис, а 
пристанището ни показва запуснатата, ръждясала и мърлява социалис-
тическа действителност. Разликата между чиста Япония и мръсен Китай 
се хвърля в очи. Излизаме на палубата и се снимаме. Правя лека раз-
ходка с Джунко. Стоим опрени с лакти на парапета, гледаме се в очи. Тя 
се изчервява и казва: „Don’t embarrass me, I am Japanese!“ Предлага ми да 
влезем в каютата ѝ да си говорим. Тя е настанена като мен в общо поме-
щение в същия коридор. Аз се отбивам за кафе и после не успявам да я 
намеря.  

Хващам такси срещу пристанището. Таксито е мърляво, шофьорът е 
весел и нахакан. Цената до хотел „Донг Хонг“ (имам резервация от ко-
раба) е Y10 (десет юана, 1,2 долара). По звука съдя, че слуша футболен 
мач. Шофьорът прибира парите, без да е пуснал таксиметъра – позната 
от България картинка, с разлика в степени: тук хората са по-
безцеремонни, но, от друга страна, са по-отворени. 

На рецепцията на хотела не говорят английски. Настаняват ме в 
стая с четири легла. Откривам японец от кораба. В съседния хотел отк-
ривам „бизнесцентър“ с Интернет, както и гише за билети и информа-
ция. Никой нищо не знае за автобуси за Хуан Шан, нито за автогари в 
Шанхай. Имам карта и мога да открия гарата и автогарата. Тръгвам на 
разходка и първата ми мисъл е да вляза в китайски ресторант, ама истин-
ски. Натрисам се обаче на уйгурско ресторантче стил провинция 70-те 
години. 

Мустакатият домакин ме лови с поглед и ме настанява, преди да 
съм отворил уста. Изблява многозначително и допускам, че предлага аг-
нешко. Меню липсва, но има поставчица с цифрички и йероглифи. Под-
нася ми бира в литрова халба и ми тика чиния с кокали от дядото на аг-
нето. Инструментът е едри клечки за хранене. Докато си поискам хляб, 
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се изприщвам. Вместо хляб ми подават салфетки. И това върши работа. 
Боря се с кокалите и искам нож. Собственикът ми носи ножа, с който е 
заклан овенът – голям и опасен. Решавам, че това е първи ход на прего-
ворите за цената, и се смирявам. При второто поискване на хляб ми но-
сят вилица. Одрусват ме с 40 юана (5 долара). Тук е старият, обикнове-
ният Шанхай – пълен хаос и мръсотия. По улицата – всевъзможни сер-
гии, закуски, зеленчуци и плодове, разлети мазнини, черни лепкави суб-
станции и разрушени тротоари. Тролеите скърцат, клаксоните на колите 
пищят, а някъде се извисява звук на азиатска музика и протяжен глас. По 
улицата препуска много опасен поток от автобуси, тролеи, велосипеди и, 
изглежда, няма пощада, ако се опиташ да пресечеш. Но на светофарите 
се пресича и на червено, бежешком. 

Тръгвам по левия тротоар и си представям, че ще изляза на брега 
(на реката, която се влива в океана по-надолу), за да разгледам отблизо 
високата кула и билдингите около нея, които видях от кораба. Озовавам 
се на пристан, кулата и билдингите са отсреща. Опитвам се да се ориен-
тирам. Намирам каса за билети. Не ми е ясна цената на ферибота за отс-
реща. В няколкото секунди, които губя в задаване на въпрос на английс-
ки, няколко китайци и китайки си купуват жетони, като безцеремонно ме 
избутват отляво и отдясно. Купувам си и аз и влизам с тълпата в акости-
ралия ферибот. Ръмженето е ужасно, но се добираме до другия бряг. Раз-
глеждат ме любопитно и от упор. Говорят много, можеш направо да 
припаднеш от глъчката на звучния китайски.  

Отсреща сякаш е друг град от друга държава и цивилизация. Докъ-
дето ми стига поглед, се извисяват тридесет, четиридесет, петдесет и по-
вече етажни небостъргачи. Приятни са на външен вид, авангардна архи-
тектура. Бизнесрайон на банки и огромни фирми. Над всичко това доми-
нира кула със сфера на ниво над 500 м: Asian Tower. Улиците са чисти и 
спокойни. Разхождат се сякаш други китайци – спокойни и усмихнати – 
по алеите между зелените площи. Пред кулата виждам красиви момиче-
та и улично сбиване. Имах намерение да се качвам на кулата, но то се 
изпарява бързо под горещата цена – 500 юана. Продължавам напред по 
улица с примамливи светлини. Оказва се цял ред луксозни ресторанти: 
китайски, индийски, виетнамски, корейски, японски. Пред входовете 
стоят девойки в национални облекла и канят. Въздържам се от лукса и 
продължавам. Смрачава се. Обстановката става все по-предразполагаща 
и ми напомня оживената вечер на българска пешеходна зона, с разхож-
дащи се двойки и привлекателни момичета, облечени приятно, с роман-
тичен привкус на предстоящи емоции.  

Връщам се в моя район. Отново разходка по улицата срещу хотела. 
Спирам и купувам плодове, които плачат за миене. Продавачът предпо-
лага пазарлък и аз се пазаря, но, изглежда, все пак се набутвам, защото 
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по-нататък виждам същите плодове по-евтино. Цигарите, които купувам 
пак с пазарлък за 15 юана, марка „Kent“, са отвратително менте. Нами-
рам приличен ресторант, с чисти маси и плочи за готвене на масите. По-
дават ми меню, но аз не разбирам нищо. Поръчвам си като начало водка 
с някаква салата от непознати за мен зеленчуци. Сервитьорките на бара 
ме оглеждат усмихнато и без свян. Това не е Япония! После вечерям на-
истина вкусно – някакво печено пред мен месо със зеленчуци.  

Китайско момиче 
Автобусът, леко раздрънкан и миризлив, се носи по магистрала 

покрай селища с едри еднообразни постройки и големи къщи. Не се за-
белязва пренаселване, даже напротив: струва ми се, че селищата са на-
рядко. В автобуса на седалката от дясната страна е седнала дългокрака 
китайка. През цялото време тя се гласи, сменя позата си, вдига небрежно 
полата си и ми показва дълги, прави мургави крака. Бюстът е стегнат и 
загатнат леко от полуразкопчаната блузка. Косите са свободно пуснати, а 
лицето е с широки скули, сочни устни и черни, закачливо усмихнати 
очи. Пръстите на ръцете са дълги и изящни. Видима е вродената грация 
на жестовете, с които отмята коси, променя положението или се извръща 
към мен. Тя седи с кръстосани крака, самата женственост. После ги от-
варя, обръща, отново събира. Протяга ръце нагоре и очертава идеален 
бюст.  

На погледите ми отговаря скорострелно и насочва към мен колене и 
бедра. Няма и следа от японски свян. Хващам погледа ѝ в един момент и 
двамата се усмихваме. Какво ли става в главата ѝ? Какви ли мисли ѝ ми-
нават? Минаваме покрай голям магазин „METRO“. В един момент я пи-
там от Ханчоу ли е. Тя ме разбира трудно, но потвърждава, че пътува за 
Ханчоу. Питам я дали знае хотели в Ханчоу и откривам трагичната ис-
тина, че тя не знае никакъв английски! 

Ханчоу 
Сбогом, красавице! На автогарата в Ханчоу тя усмихнато ми маха 

за сбогом и поема с чанти и пликове за към къщи. А мен ме посреща 
заплашителна тълпа нахакани китайци, сякаш банда. Предлагат ми нещо 
и преди всичко такси. Но аз търся западната автогара. Отивам на гишето 
и питам за автобус за Хуан Шан. Касиерката не ме удостоява с внима-
ние. Накрая разбирам, след много опити, че за Хуан Шан автобусите 
тръгват от друга автогара и че тук не е западната автогара. Разписанието, 
разбира се, е само на китайски. Предавам се в ръцете на таксиметров 
шофьор да ме води в хотел. (Казвам единствената дума на китайски, коя-
то научих тук: Бингуан! (хотел). Таксито ми струва дежурните 10 юана.  
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Хотел „Dongmao“ се оказва голям и скъп – довели са ме на място, 
където трябва според тяхната представа за западняк. Цената за стаята 
тръгва от 400 юана (50 долара), но аз не искам да дам повече от 100. 
Накрая се спираме на Y235 ($30). Но ми искат все пак 400! Защо? Някой 
от рецепцията се опитва с жестове да ми обясни и се сещам: това е депо-
зит, който се връща сутринта. (Това се оказа практика във всички хотели 
в Китай. Хотелите се застраховат срещу кражби и повреди.)  

Изнервен съм и изтощен от забавянето, неочакваното финансово 
набутване и принудителното редуциране на маршрута, което неизбежно 
следва. И всичко само заради тези китайци, които бъкел не знаят анг-
лийски. Как ги подбират тези кукли на рецепциите по всевъзможни бю-
ра, гишета, хотели и автогари, не знам, но досега никой от онези, които 
трябва да знаят английски, не знаят.  И  арогантно  изписване  на всичко 
само на китайски! Това не съм очаквал.  

Ето какво се предлага за 30 долара: Ток в антрето няма. В банята 
няма топла вода. Затова пък доставят кана гореща вода за чай. Чаят е 
част от задължителния реквизит в китайските хотели заедно с тънки 
пластмасови чехли-еднодневки, малка четчица и микроскопична паста за 
зъби, плюс познатото от старите български хотели малко сапунче. Но 
как да се изкъпеш, като няма топла вода? Или може би има. Спомням си 
един ловешки стар хотел с режим на топлата вода, стаята в който стру-
ваше 10 лева, но тук е шестдесет! Хващам слушалката да попитам за 
топла вода и да поръчам събуждане. Но кабелът увисва безжизнен – скъ-
сан е.  

Отказвам се от планираното (с резерви) пътуване до романтичния 
остров Путошан, недалеко от Ханчоу. Няма да ми стигне времето. Ста-
вам рано, без да съм спал нормално. Трябва да хвана автобус за Танкоу 
(Хуан-шан). Излизам от хотела в мокрия тъмен град, намирам такси. 
Обяснявам с много зор, че пътувам с автобус за Хуан Шан. Човекът 
схваща и както се е засилил към източната автогара, обръща и ме закарва 
на западната. Питам го дали не греши, защото мястото е много забутано 
и съмнително. Прилича на циганската махала. Но момчето ме уверява, че 
безжизнената постройка е автогара. Скоро там се появяват първите 
признаци на живот. Има някакъв автобус, но той ще тръгва след час, и то 
в друга посока. Пристигат каручки с големи тенджери и отсреща отваря 
някаква закусвалня.  

Замирисва на пържено. Оглеждам „закуските“: тестени парчета, по-
добни на пелмени, пържени подобия на мекици. Купувам си няколко от 
тях и пепси-кола. После пия чай и чакам. Отварят автогарата, но автобус 
за Хуан Шан има чак в десет. Една жена ме хваща и ме води до микро-
бус (маршрутка), цената е като за автобуса – 54 юана. Тръгване – 6,30. 
Чакаме да се напълни, точно както в България. Но собствениците реша-
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ват да ни разтоварят след дълго чакане в дъжд, без да разбера причината.  
Китайците вървят към Запада с около 25 години изоставане от нас 

(като манталитет и обстановка). Но вървят бързо: годишен икономичес-
ки растеж 10–12%! Изглеждат доволни от живота, вихри се бизнес. 
Страната се оказва по-скъпа, отколкото бях прочел и чул. Тези хотели 
заплашват да разбият финансовия ми разчет. Другите проблеми са липса 
на информация и комуникационни бариери, от което следва губене на 
време. 

Китайците се вихрят 
Качваме се все пак на някакъв автобус. Той се пълни с хора, чанти, 

куфари, кашони, торби и дървена каса, широка метър и петдесет. Хора 
със замах! Не си поплюват и нищо не ги спира. Хранят се обилно и зах-
върлят хартийки навсякъде, пушат, хвърлят фасовете и плюят. Скоро 
площадчето се покрива с всевъзможни боклуци. Минава стар китаец и 
прибира боклука в ръчна количка. Има ли сила, която може да изхвърли 
боклука от Китай? Изглежда, никой освен мен не го интересува този 
въпрос. Явно никой не се притеснява от миризмите и мръсотията.  

Пътуваме по разбитото шосе с разбития автобус, минаваме покрай 
мизерни селища и кални спирки. Мисля си, че Китай прилича на дракон, 
който сменя кожата си. Той се търка, търка се драконът о дървото на хи-
лядолетната си история. Падат люспи и кожа. Показва се нова кожа и 
нов дракон отдолу. Картината е грозна, затънали са до гуша в боклуци. 
Една милиардна циганска махала! 

Изпитвам за пореден път шок от чужда култура, но в по-силна сте-
пен от Япония и по-различен. Красивите високи чуки на Хуан Шан ме 
издърпаха тук и си представях слънчев, чист Китай, със спретнати хоте-
ли. Книгата на Lonely Planet лъже. Тя спестява на читателя-турист мръ-
сотията, липсата на информация и незнаенето на английски. В Пакистан 
дали ще мога да избегна това?  

Автобусът спира често, на всевъзможни места. Спира във всяко се-
лище и освен това за почивки и поправки по пътя. Сега се питам не кога 
ще стигнем, а дали ще стигнем до Хуан Шан (Танкоу). Хората слизат, 
купуват си закуски, плодове и какво ли не. Ядат в автобуса, хвърлят опа-
ковки, костилки и плюят. Остава само някой да се изпикае и картината 
ще е пълна, за да се успокоя. Съседите ми по седалка си запалват цигари 
и ме оглеждат любопитно от упор. Но освен усмивките не можем да си 
разменим нищо.  

11,52 часът. Автобусът се чупи отново. Хората наизлизат и всеки 
задоволява първични нужди. Търся място край храстите, но китайците, 
изглежда, са готови да правят това в самия автобус.  
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Някак си стигаме до вечерта в Хуан Шан. 200 километра за десет 
часа!  

Туристическото градче Хуан Шан  
Отсядам в хотел „Xio yo Binguan“ (Free and Unfettered hotel, буквал-

но: „Свободен и освободен от окови хотел“), познато име от пътеводите-
ля. Намира се човек да говори английски. Персоналът говори малко, уч-
тиви са, макар че в стаята си намирам пепел от цигара. Почистват, а аз с 
интерес тръгвам по улицата в търсене на ресторант. Не се налага да тър-
ся – просто избирам кого да последвам от настоятелните домакини.  

Дребният човек, г-н Ху, когото следвам в ресторантчето му, не само 
ме храни вкусно и сравнително евтино, но ме и разпитва, и упътва. Вре-
мето е още дъждовно и не става за изкачване. Човекът ме води в банката 
да си обменя пари, а после и до туристическото бюро, където след дълги 
преговори си осигурявам двукратен самолетен билет за Chengdu – през 
Wuhan, с нощувка във Вухан, което е неприятно.  

Така ми остава един ден повече тук, за чакане на хубаво време и из-
качване. Но се съкращава времето за Чънду. След свършената работа – 
приятна вечер в ресторантчето. Запознавам се с израелеца Ной и с анг-
личани. Пийваме си с евреина от сладкото вино-менте на домакина. Ной 
идва от Индия, където е от дълго време. „В Индия кастовата система е 
навсякъде“ според него, въпреки че официално не съществува.  

22.05. Дъжд, дъжд, дъжд. Планината е обвита в мъгла и не става за 
изкачване. Нямам късмет, времето и парите ми се изнизват. Следобед 
смятам все пак да се изкача по долината (единия от интересните мар-
шурти). Скалните чуки оттук не се виждат. Гледам ги отново на снимки 
и на картата с илюстрации, която ми продава моят домакин. Изкачването 
и слизането траело десет часа. Все пак намирам уют, гостоприемство и 
приказка, а на чаша чай нещата изглеждат другояче. Навън минава хуба-
во момиче, забързано по делата си, а аз си мисля, че в това забутано, 
мръсно и прелестно място хората са си същите, каквито са и навсякъде 
по света. Няма значение откъде си – ти си си на мястото в този дивен 
свят.  

Сменям си хотела. Прекарвам времето си в пощата, в Интернет и 
обядвам месо със зеленчуци в много чист ресторант. Тук всички улички 
са пълни с ресторанти и магазинчета, в които се продават статуетки, чай, 
хранителни продукти, сувенири, карти и какво ли не. Уличката покрай 
реката е много мръсна, там е разположен пазарът. Но точно там се пекат 
най-хубавите „баници“ и всевъзможни закуски.  

Градчето е разположено край река, на склонове, и е нещо средно 
между Чепеларе и Мелник. Някои къщи са много красиви и са строени с 
размах, подобно на нашите фамилни хотели в планината и край морето. 
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Може да стане направо приказно, ако го поддържат чисто и пипнат ци-
вилизовано. Все пак това е една от няколкото световноизвестни атрак-
ции на Китай. Хората изглеждат заможни, и как няма да са. Тук на всеки 
местен жител се пада по един чужденец, когато дойде истинският сезон. 
Гражданите са много любезни и любопитни. Малките деца викат от ма-
газини и къщи: Хелоу! Не липсват англоговорящи хора – бизнес!  

Сега чужденците не са много, но е май, дъждовен сезон.  
Следобед излизам в слаб дъжд по долината на реката, където е сни-

ман знаменитият филм „Тигър и дракон“. На входа на парка се плаща 
билет.  

Водопад Хиляда стъпки  
Подканят ме за разходка на носилка – двама души носят туриста в 

удобен стол, поставен на две бамбукови стъбла, които носачите отпред и 
отзад слагат на раменете си. Стар китайски обичай, непривичен за за-
падняците. Покрай буйната река е наредена каменна стълба. Вървя наго-
ре и се запленявам от невероятно шумната, страстна в своя устрем чиста 
вода. Надничам между екзотични храсти, наоколо расте свежа зелена 
гора. Пътят на реката е изсечен в стръмно каменно корито и на места 
течението се превръща в буен водоскок или водопад, за да се уталожи в 
дълбок вир. Няма слънце, но картината е прелестна и даже грандиозна.  

Спирам на площадки, слизам край реката, докосвам водата, слу-
шам водопадите. Един от тях е повече от сто метра (Хилядата стъпки). 
Срещам момиче с приказни черти – кръгло лице, свити червени устни и 
чисто китайско обаяние. Тя се усмихва загадъчно пред обектива. Хора не 
липсват и в този мокър и мъглив следобед. Двама китайци са достатъч-
ни, за да огласят долината. Слизам омаян от свежестта и стихията. 

В градчето ме заговаря млад китаец с британско произношение. Ко-
лекционира банкноти и му давам българска. Млад, трудолюбив, отворен 
човек, който е учил сам английски и се опитва да прави туризъм. Манта-
литетът му е като на онези студенти-живописци от Шанхай (които носе-
ха имената Том, Дейвид и Питър). Това е човешки тип в съвременен Ки-
тай – англоговорящ, отворен и прагматичен китаец с начинаещ бизнес. 
По света и в България идват китайци без английски, правят ресторанти и 
търгуват, учейки в ход езика. 

Китайците не пътуват свободно зад граница. Някои се уреждат чрез 
корупционни канали и това не са най-добрите китайци, но без съмнение 
са много прагматични. Никой в Япония не може да си позволи и даже да 
си помисли такова разюздано и самоинициативно поведение! Японците 
са заети да станат като другите и да изпълняват безкрайните си задълже-
ния, къде време за инициативи.  
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Китайската врява 
23.05. Времето все не се оправя, но тази сутрин поне не вали. Об-

лачно, мъгливо и мокро е, но нямам време и днес катеря. Цел: върхът на 
основния масив, изкачване по източния път – слизане по западния. Из-
качването по стандартен график продължава три часа, а слизането от 
другата страна – седем. Ще се опитам да изпреваря този график. 

На входа на планината – национален парк, се тълпят стотици китай-
ци, които вдигат шум за хиляди. Големи групи от цял Китай са дошли, за 
да изкачат колективно планината. Подвикват си, събират пари, купуват 
билети. Нареждам се на опашката. Китайците си викат през рамото ми.  

Китайците са 1,3 милиарда, но вдигат врява за 2,6. Има ли повече от 
един китаец на едно място, а то винаги има, има и врява. Говорят през 
цялото време, и то не тихо по двама или на малки групички, а шумно и 
от разстояние. В големия град първото нещо след велосипедите, което 
стряска, е пищенето на клаксоните. Когато китаецът шофира, той държи 
всички да са наясно и на-щрек, защото е опасен. Но тъй като пешеходци-
те в Китай искат същото, се води люта битка. Пешеходците не обръщат 
много внимание на засилените коли и си минават където искат. Размина-
ват се на косъм от сблъсък.  

Тъй като на Хуан Шан срещнах и японски групи, можах да ги срав-
ня отблизо. Японците си мълчат, те са свити, докато китайците държат 
всичките им емоции и мнения да се знаят на момента от всички.  

Китайците се придвижват масирано и на големи групи. Те са агре-
сивни – ако оставиш само пет сантиметра пред себе си на опашка, там 
веднага ще се пъхне китаец, преборвайки се с още един-двама други ки-
тайци, които се опитват да се пъхнат. При това се разменят недотам уч-
тиви изрази. В резултат се създава такава дандания, че на километри мо-
же да се разбере, че тук нещо дават или продават.  

Когато китаецът се пъхне пред теб, той не остава спокоен и дово-
лен, а се обръща назад и вика право покрай ушите ти, за да намери прия-
телите си и да ги повика. Тогава неговите китайци идват и се залепят 
отстрани. Те коментират и събират пари, а ако отново им дадеш пет сан-
тиметра, ще се напъхат и те пред теб.  

Отпред някой купува стотина билета, но не стигат парите и той вика 
назад. Отзад не могат да изяснят кой трябва да доплати. Други китайци с 
пачки юани се натискат да стигнат до малкото гише. Невъобразимото 
натискане напомня натискането за билети за някакъв концерт на пенсио-
нирана рокгрупа по време на социализма у нас. Аз се поскарвам на анг-
лийски да не прекаляват с мен и всявам някакъв минимален респект, 
колкото да се добера до касата и да си купя билет. Почти изцеден, започ-
вам изкачването по алея, която преминава в стълба. Това е много далеч 
от романтичните ми представи за тихо, спокойно и прелестно изкачване 
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по тънки пътечки и скали.  

Скалата на летящия монах 
А скалите са страхотни за катерене. Здрав гранит, високи стени, ос-

три чуки. Но това се вижда на час път нагоре, през което време вървим 
по стълбите и аз набирам скорост, провирайки се между хората в безк-
райната колона. Най-трудно минавам под дългите бамбукови „кобили-
ци“, на двата края на които китайци носят строителни материали. Още 
продължава строителството в този огромен парк. И има лифт, но тези 
хора бъхтят нагоре по стръмните безкрайни стъпала, за да носят на гръб 
по петдесетина кила за надница от 7–8 долара. Китайска работа! Наоколо 
е мъгла и не се вижда на повече от десет метра. Чудя се кога ли ще се 
открие нещо. На едно по-широчко място по пътеката-стълба е монтира-
но огромно пано с нарисувана планинската панорама на Жълтата плани-
на и вожда Дън Сяо Пин с бермуди и бастунче. Надписът на китайски и 
английски гласи, че вождът тук е почивал десет минути по пътя за върха 
на 15.06.1979 г. Китайките в гръб са неразличими от европейките. Засти-
гам руса дама пред мен по стълбите с дълги крака и когато минавам пред 
нея, се оказва с дръпнати очи! После застигам млад бял мъж и той ме 
заговаря. Американец, учител по английски. Хвали китайците за тяхното 
предано приятелство: „They give me everything!“ („Те ми дават всичко!“) 
Казвам му, че в Япония много се търсят и добре се котират англоезични-
те учители по английски. Но той не е вдъхновен от такава перспектива – 
харесал си е Китай. И навярно е прав – при цялата си грубост и мърляв-
щина китайците са по-нормални за общуване, много по-отворени и разк-
репостени от японците.  

Моят темп е бърз и се отскубвам напред. След час изкачване стигам 
поляна с хотел и стотина китайци, които си почиват, пият чай и говорят. 
Гледайки илюстрираната карта, трябва да съм пред хотел „Небесната 
столица“. Тръгвам напред по тънка алея за самия връх. Алеята се точи в 
приказна гора от вечнозелени кедри, специфичен вид, играещи ключова 
роля в будистките и даоистки истории и легенди. Във филма „Тигър и 
дракон“ в такава гора свободният воин и неговата любима се гонеха в 
полети между дърветата.  

Напред се разкрива приказната, фантастична красота на планината. 
Остри чуки се показват като айсберги от бялото море на мъглата. Това 
море се движи, вълнува, променя и се разкриват нови шилести чуки, ка-
то се скриват първите. Всички тези игли, мечта за катерача, си имат име-
на, които няма как да запомниш, но в превод звучат много романтично: 
Скалата на летящия монах, Върхът на деветте дракона, Върхът на 
даоисткия монах, Върхът на червения облак, Пещерата на небесното 
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същество, Лъвският връх, Върхът на пурпурния облак, Осемнайсет-
те архата, Безсмъртният сочещ пътя…  

Скоро стигам самия връх, на поляна пред метеорологичната 
станция. Построени са павилиони за закуски на баснословни цени. Про-
дават се и бастунчета за ходене в планината, заедно с много сувенири. 
Китайците тук оредяват, повечето са останали назад. Мога да почувст-
вам тяхната радост и приветливост. Тук те спират глъчката и се отдават 
на мълчаливо съзерцание. Любопитни са и търсят контакт. Има англого-
ворящи, поне в скромна степен, достатъчна за запознанство и споделяне 
на тръпката. Правим си снимки. 

Дотук – 7 км – съм за 90 минути, час и половина вместо за 3 часа по 
график, а можех да се изкача и по-бързо, ако не беше „тапата“ от хора 
надолу по стълбите.  

Каменната пътека продължава по гребена към Скалата на летящия 
монах. Това е скално крило, крепящо се незнайно как върху тясна естес-
твена площадка на върха на отвесна скала. Малки стълбички водят към 
площадката. Открива се невероятна гледка. Отвсякъде се извисяват гра-
нитни стени и гребени. Как ме е яд, че не съм с партньор и е толкова 
мокро (отделно че китайците забраняват катеренето на чужденци). Мис-
лено прокарвам турове по стените.  

След дълго обикаляне и разглеждане в района на главния връх по-
теглям надолу. Слизането е по много стръмна тясна каменна стълба, коя-
то се провира между кулите и се точи по самите стени, издълбана в гра-
нита. На места тя се превръща в тунел или мост. Китайците са я оформи-
ли удобна и при това въздушна. Жалко за тази мъгла, която скрива почти 
всичко. Но се усеща величието на пейзажа. Виждам безкрайните жълти 
стени, които се губят надолу без дъно. Маршрутът за слизане е 15 кило-
метра. Вземам го за два часа и половина (150 мин) при график седем ча-
са.  

Долу, в края на пътя, има огромен будистки храм. Архитектурата 
ми е позната от Япония, където тя е пренесена и размножена в стотици и 
хиляди храмове. В началото на шосето моят домакин мистър Ху ме чака 
до маршрутно бусче. Той е изумен, че се появявам толкова рано – часът 
е 1,30.  

Просветлените 
Самите имена на върхове и храмове говорят за мистична традиция. 

Тук много монаси са търсели покой и просветление. Много художници 
са се вдъхновявали, за да изобразяват Дао или нирвана. Храмовете имат 
също чудни имена: Храм на благодатната светлина, Храм на новолу-
нието. 
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Монасите са идвали в планини като тази с цел да проникнат в 
тайнството на света и в границите на живота, слушайки мъдри учители. 
Навярно някои от тях са навлизали в пласт, който е недостъпен за нас. 
Със сигурност повечето гости на тази планина не са намерили прозре-
ние, но са намерили спокойствие, усет и респект към това тайнство. На-
вярно планината е ставала ням свидетел на човешки чудеса. Но и сега, 
както тогава, се намират майстори, които водят другите от позициите на 
знаещи истината отвъд думите. Такива са японските роши, вероятно има 
такива и в Китай. В тибетските и китайските предания е пълно с летящи 
монаси, с йоги, които умират и се връщат в този свят, и йоги, които раз-
топяват ледове с телата си. Такъв е бил поетът-магьосник и светец Ми-
ларепа. Във висока степен историите за техните дела са плод на въобра-
жението. Но чан-учителите не са отдавали значение на подобни чудеса. 
Тяхното внимание е било насочено към мястото, където смъртта и живо-
тът се виждат като две страни или фази на един по-голям процес.  

След чудесен обед се натоварвам и с помощта на мистър Ху хващам 
малък автобус за Тунши (Tunxi). Изпраща ме и другият китаец с чудес-
ния английски. Качвам се и се отдавам на гледката по долината. Редят се 
скали, гори и селца. На рамото ми китаецът кротко заспива. Аз се опит-
вам да снимам, но не се получава – автобусът е бърз и доста вибрира. 
Точат се пейзажи и мъгли. Минава час. Мисля си отново за онези неща, 
които изложих по-горе. Обзема ме тъгата, позната ми от края на всяко 
приключение. В този момент китаецът до мен се събужда от мислите ми, 
освобождава ме от тежестта си, понечва да ми възрази, но поради незна-
ние на езици се отказва, извръща се на другата страна, изхрачва се и се 
изплюва шумно между седалките. Така той изразява отношението си към 
празните ми мисли.  

Дълбокото невежество относно будизма и Буда, неграмотността и 
отказът от четенето на сутри в китайските чан-манастири и японските 
дзен-храмове е довело до много недоразумения относно историята, сим-
воликата и смисъла на будизма. Но така се получава с всяка религия, ко-
гато обикновените хора я замесят със суеверие, легенди, шамански раз-
кази и всевъзможни приказни образи, дошли от неизвестни исторически 
и психологически дълбочини.  

Арогантност и боклук 
23.05. Самолетът за Вухан закъснява. Летище Тунши е един китайс-

ки признак на западизация и посткомунизъм. Четири огромни портрета 
на вождовете Маркс, Енгелс, Ленин и Мао са изместени от рекламни 
билбордове на коняк и вносни часовници.  

И тук както в Япония няма адреси с имена на улици и номера. 
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Вместо абстрактното име се използва конкретното посочване. Това е 
дълбоко вкоренена форма на мислене и език. В китайския език грамати-
ческата функция се определя от мястото на думата (йероглифа) в изре-
чението, а не чрез абстрактни правила. Макар и по-сложна, японската 
граматика също се определя от подобна локация.  

24.05. В самолета при мен сяда Алис от Щатите, която пътува с 
група тайванци из Китай. Тя е в Тайван по линия на доброволната орга-
низация „Ротари клуб“. 

Както чух от евреина Ной, в Индия кастовата система си съществу-
ва въпреки закона. В Япония пък хората сами създават тотално общество 
на конфуцианска основа. В Китай, както разбирам, съществува подобна 
семейна структура, но тя е по-трудно видима, по-разлята и нечиста. На 
повърхността се вижда една тотална пазарна агресия. Мека форма на по-
добно състояние си спомням в България в началото на прехода. Понеже 
самолетът закъснява вече повече от час, а мен ме връщат за ножичка в 
джоба, обсъждаме с Алис безобразията в Китай. Аз плахо забелязвам, че 
би било добре все пак да се извинят на пътниците. Тя пояснява: „They 
are communists. They do not make any excuses!“ (Те са комунисти. Не пра-
вят никакви извинения!) 

На летището във Вухан тайванската екскурзоводка ме насочва към 
шофьор на такси, който със знаци ми обещава да ме закара до близък 
хотел за 20 юана и да ми намери стая за към 100–200 юана. Натоварва ме 
на таксито заедно с жена си и препускаме около 40 минути към града. Аз 
не горя от желание да разгледам Вухан, а искам да продължа полета си 
утре сутринта за Чънду. Но как да му обясня. От време на време го до-
косвам отзад по рамото и изразявам учудване от дългия път. Той ме ус-
покоява. Явно обаче километрите са много за уговорената цена от 20 
юана (2,40 долара). Влизаме в града и спираме пред голям хотел (тук ня-
ма малки). Цените обаче започват от 300 юана за чужденци (за китайци 
цените не са изписани на таблото и не са ми известни). Оттам продължа-
ваме към друг хотел. Тук вече се появява надежда. След кратки прегово-
ри стигам до цена 240 юана (30 долара) за самостоятелна стая: цена, с 
която съм се примирил. Това са шейсет лева, а в България за подобни 
стаи няма да дам и десет. Подавам на шофьора банкнота от 100 юана и 
той я прибира. Напомням му: 

– Дължите ми ресто от 80 юана. Вие казахте че ще ме возите за 20 
юана. 

Той настоява:  
– Няма ресто. Пътят беше дълъг. 
– Вие ми обещахте хотел близо до летището. 
Кипя от възмущение за загубеното време и пари. Упорито си искам 

рестото и той се свързва по мобилния си телефон с шефа. Аз обяснявам 

 



 223 
 

по теле-фона: 
– Ще се оплача на полиция, ако този човек не ми върне рестото. 
Записвам си номера на таксито и шофьорът се вразумява. Жена му 

го успокоява и той ми връща рестото. Горе в стаята естествено няма топ-
ла вода. От прозореца виждам дъждовната панорама: сиви блокове, до-
където стига поглед, а долу – купища боклуци. Панталонът ми е безоб-
разно мръсен и го пера.  

Китайско пазарене 
24.05. Вухан – Чънду. На сутринта рано, в четири, панталонът е още 

мокър. Намирам чистачката на етажа и я моля да ми го изглади. Цената е 
10 юана, добре. Но след час панталонът още не е докоснат. „Утре“, ми 
обяснява шефката на камериерките. Хващам се за главата и си обличам 
мокрия панталон. На рецепцията десет минути не ми стигат да се разбера 
с тях за автогарата. Търся такси и ми обясняват, че има тяхно такси за 8 
юана. Но шофьорът ми иска 100, а после сваля на 80. Кара ме в района 
на автогара, където друга нахална госпожа ми предлага таксито си за 
летището срещу 100 юана. Влизам в туристическата агенция до автога-
рата и ми обясняват, че автобусът за летището е тръгнал. Питам за 
следващия, има за 9,30, но самолетът ми е в 10. Започват да канселират 
билета ми за Чънду, защото не ме разбират, естествено, не говорят бъкел 
английски. Десет пъти повтарям: „No canceling“, докато ми върнат биле-
та. Принуждавам се да се кача в таксито, като настоявам за цена 50 юана. 
Шофьорката сваля на 80, аз си вземам раницата и тръгвам. Тогава тя ме 
вика и намира още една пътничка. Плащам 50 юана до летището. Стига-
ме навреме.  

Китайският пазар е място на битка между воли. Пазаренето е жес-
токо. На гишето за туристическа информация правя пореден опит за по-
лучаване информация за трасето след Чънду, но не ме разбират. Обме-
ням валута за летищната такса и какво ли не, защото тук парите просто 
се топят. В Китай ме сполетяват всеки час удари от най-различен вид, 
предимно информационни, с времето и с парите. Доволен съм, ако пос-
тигна малко по-лошо от най-лошото, което съм очаквал. За удоволствие-
то да посетя Вухан за четири нощни часа си платих общо 320 юана (към 
осемдесет лева), като можеха да бъдат 600.  

Чънду, столица на Сичуан 
На летището в Чънду намирам международното крило, оставям ра-

ницата и обикалям да търся информация и билети за нататък: Исламабад, 
Урумчи, Кашгар. Никой не дава никаква информация. Тук няма такова 
бюро. Влизам даже в административното отделение, но и там никой не 
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знае английски. Косите ми побеляват с тези хора. Започва заплашително 
да се очертава перспективата да прекарам тук една нова безполезна и 
скъпа нощ. Решавам да се върна във вътрешни линии, навън виждам бя-
ло момиче и я заговарям. Оказва се американка Меган, студентка или 
докторантка по лингвистика. Тя ме завежда с питане до цял ред гишета 
на китайски авиофирми, които предлагат билети за цялата територия на 
Китай. Намираме вариант за двустепенен полет от Чънду за Урумчи и от 
Урумчи за Кашгар – последния голям град преди границата с Пакистан. 
Няма пряк полет за Кашгар. Налага се да изкарам една нощ и в Урумчи.  

Ето как доста от планираните неща за Китай се изпаряват или про-
менят. Времето за Путошан и Емей шан отива за безобразни градове ка-
то Ханчоу и Вухан. 

Остават ми два-три часа за Чънду. Градът е отправна точка за екс-
педиции към Еверест, Чо Ою и други осемхилядници и седемхилядници 
в Тибет-Непал. Тук е място да потърся хубава палатка и котки. Естест-
вено, никой нищо не знае, включително Меган, за магазин за екипировка 
и инвентар. И от това трябва да се откажа! Разхождам се по една улица 
срещу аерогарата, търся нещо за хапване. Веднага се опитват да ми про-
бутат боклуци за десетина долара и се отказвам. Качвам се на едно так-
си-каруца и намирам китайски батерии за камерата и филми за фотоапа-
рата (закупените батерии са почти на нулата). Намирам и суха, добре 
пакетирана китайска храна: месо, супи, ядки, която после влача до роди-
ната и изхвърлям поради простия факт, че не става за ядене от българи.  

24.05. Полет до Урумчи. Гледам надолу панорамата на Западен Ки-
тай: жълти пустини се редуват с бели върхове. Самите планини са пус-
тинно-кафяви. Селищата са малки и явно обработват земите, защото 
виждам правоъгълници. Не виждам реки.  

Екскурзоводката Ян Джие 
25.04. Урумчи. Кацаме във вечерен час, но е светло и слънчево. 

Оказва се и горещо. На летището ме подхваща изключително симпатич-
на и приветлива китайка, говореща английски. Представя се с името 
Мишел. Истинското ѝ име е Ян Джие. Тя е от туристическа агенция. На-
товарва ме на автобус и ме кара в центъра на града, където ме настанява 
в апартаментче за 150 юана (12 долара), място много по-хубаво от всич-
ки, в които бях настаняван досега в Китай. Мишел е учила и преподавала 
английски в частно училище. Запознава ме със своята колежка и колега 
от агенцията, които са ангажирали хотела. Говорим за евентуално изкач-
ване на връх с името Богдан(!) в близката планина Тян шан. Няма как да 
не си помислиш за българската предистория – най-високият връх на Тян 
шан, в рамките на Киргизия, се казва Хан Тенгри, по името на божество-
то Тангра. Китайците са учудени и изразяват възхищение, но не знаят 
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достатъчно. Според момчето само стигане до основата на Богдан трае 
един ден.  

Каня ги да пийнем по нещо в града. Водят ме на много оживено 
място в малък бар-ресторант с вкусна храна. Поръчвам си водка и сок, 
препоръчвам им същото. Това се оказва трудно за бармана, но намира 
бутилка китайска водка и я слага на масата. Те пият малко. Скоро моми-
чето и момчето си тръгват и оставаме сами с Мишел. Тя се оказва много 
добра и интелигентна девойка, при това привлекателна. Проявява искрен 
интерес към моите пътувания и катерения. Седим късно в нощта на отк-
рито под пълна луна. Разговорът е дълъг. Говорим за Китай, за България, 
за пътувания и катерения и тя ме изпраща до хотела.  

„I love China!“ („Аз обичам Китай!“), каза Ян Джие с най-
неподправена искреност. Тя работи за някакви си 500 юана заплата – 
около $60, при цени по-високи от нашите! А плащат квартира с брат ѝ. 
Как ли ще говори за България една млада българка, ако работи за 100 
лева и плаща квартира? Контролът върху малкия човек е пълен. И тук, 
както в Япония, манталитетът е колективен и всеки е оплетен в мрежа от 
задължения. 

26.05. Урумчи е неочаквано голям, милион или два. Горещо е, но по 
улиците не е мръсно. Хората са предимно уйгури, един близо дванаде-
сетмилионен народ със собствена култура. Те са мюсюлмани, а приличат 
на най-старите българи – с леко дръпнати очи. Надписите на улиците са 
на китайски и на уйгурски (арабска азбука). Носи се ориенталска музика, 
но по стените на сградите има големи реклами западен стил. Тази при-
нудителна спирка и отклонение от правата линия се превърна в малък 
празник за мен: ясното и топло време, хубавият хотел, прекрасната вечер 
и приятната разходка из този наистина екзотичен град ще останат като 
силен спомен. Следобед летя за Кашгар. На рецепцията на хотела въпре-
ки усилията ми с английски и жестове не успявам да получа информация 
как да стигна до летището. Учтивият Ахмат от малкия ресторант, където 
обядвам, ме взема със себе си. Хващаме автобус, после го сменяме и се 
разделяме. Оттук на петдесет метра е аерогарата.  

Качвам се на Turist Information counter. На огромното гише се под-
пират три униформени и хубави кукли, на фона на огромни карти на Ки-
тай и на света със светещи имена на градове, за които има полети. Треп-
вам, защото виждам, че има полет направо за Исламабад. Дали може да 
сменя билета си и да летя оттук за столицата на Пакистан? Оказва се не-
възможно да разбера.  

Когато се приближавам с радостна усмивка, те в хор ме посрещат:  
– Can I help you? 
– Can you give me information for the flight to Islamabad? (Можете ли 
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да ми дадете информация за полета до Исламабад?) 
– ??? 
– Information! 
– Information? – повтаря като ехо една от куклите. Явно не знае ду-

мата. Соча електронното табло зад тях с огромната карта и линиите на 
полетите. 

– Islamabad? 
– No Islamabad! 
Опитвам се да посоча линията на полета Урумчи – Исламабад, но тя 

нещо се насмита и зацепва. Момичетата се държат досущ като японските 
си колежки и извикват шефа, който говори английски. Лошата новина е, 
че нямало автобус от Кашгар към Пакистан, но ще видим – не им вярвам 
на тези специалисти по „information“.  

Други китайски кукли с други униформи от ресторанта горе ме ка-
нят:  

– Welcome to Urumqi! – Качвам се и питам с усмивка:  
– Do you have a menu? (Имате ли меню?) 
– Yes, thank you! (Да, благодаря!) – пропява момичето в елегантна 

зелена униформа, но не ми подава меню. С това разговорът се изчерпва, 
изчерпват се и моите мераци за общуване. Също като в Япония, точно 
онези, които трябва да знаят английски, не го знаят, а най-неочаквано се 
натъкваш на някой, който го знае добре, примерно уйгурът Ахмат, който 
сервира в ресторантче.  

Познанството с Ян Джие – Мишел, въпреки взетите имейл адреси е 
приключило. Същата ситуационна „етика“ забелязах и при японците. 
Тези хора не са свободни и отговорни пред човека, а са изпълнители на 
роля в ситуация дори когато общуват най-искрено и дълбоко. Има сму-
щение в тях, когато се отварят пред западния чужденец. Те се увличат в 
контакта и после биват връщани „в пътя“ от своите близки. Китайците 
пазят „лице“ също като японците и за тях е важно не да изпълнят анга-
жимент или да останат верни на ново приятелство, а да запазят адекват-
ното си присъствие в китайския (японския) колектив.  

Семан хотел в Кашгар 
25.05. Вечерта кацам в Кашгар. На изхода ме хваща отново турис-

тически агент на име Ахмед. Странно: в тази част на Китай, където ту-
ризмът е далеч по-неразвит от източния, те посрещат агенти с английски, 
докато в Шанхай, Вухан и Чънду няма и помен от такова нещо. Това ли е 
неразвит Китай? Или става въпрос за друга култура, просмукана от спе-
цификата на уйгурските традиции на гостоприемство? 

Така или иначе натоварват ме на микробуса на път за „Семан хо-
тел“, „един от 25-те най-добри хотели на света“, според листовката и 
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анонса. Семан хотел е разположен в сградата на бивше руско посолство. 
В момента е в ремонт и по коридорите не е съвсем чисто. Но хотелът 
донякъде оправдава гръмката и смехотворна реклама: предлага много 
услуги. Първата в списъка е „Massage GM“. В началото не обръщам 
внимание, защото съм уморен. Уговаряме се с Ахмед утре да разглежда-
ме града, ще му платя такса и ще платя пътните. Изкъпвам се с хладка 
вода, пия чай и се каня да изляза. Телефонът звъни и женски глас ми 
предлага масаж. Аз механично отказвам. После обаче се сещам за обяве-
ната услуга и се досещам за смисъла ѝ: GM трябва да значи „джентъл-
мен“! Разглеждам по-подробно списъка с телефони и услуги. Оказва се, 
че номерът е същият като на услугите гримиране, подстригване, изобщо 
„Beauty Barbery“. Както и да е, късно е и съм уморен. След малка раз-
ходка наоколо си лягам, без да подозирам, че барът на хотела е отворен в 
този час.  

 

Ориенталски град 
26.05. При мен са Ахмед и неговият шеф от туристическата агенция 

към хотела. Обсъждаме възможно изкачване на седемхилядник в пусти-
нята с водач, но не ме интересува. Цял ден обикаляме ориенталския град 
с мръсни и недотам асфалтирани улици. Ресторантчетата примамливо 
димят. Навсякъде се готви вкусна храна и гвоздеят е „полoв“, пилаф по 
нашенски: месо с ориз и подправки. Този полoв е по-различен, в него 
има и царевични раздробени зърна, и непознати подправки. Адски вку-
сен! Посещаваме ислямска гробница, принадлежала на голям уйгурски 
водач преди векове. Ахмед ме води и на животинския пазар, където се 
предлага всякаква твар от котка до камила.  

Из града звучи ориенталска ислямска музика. Момичетата са хубави 
и приветливи. Смесени са китайци и уйгури. Пазарът е огромен и пъс-
тър. Продават се килими, красиви шалове, всякакво облекло, ножове и 
пак ножове, ядки, стафиди и чай, чай, чай. Начинът, по който тези хора 
продават, е толкова изкусителен, че без да се усетя, олеквам със стотина 
долара за подаръци. Купувам кехлибарен медальон с пазарлък от 100 до 
18 долара и дамски шал. Купувам ядки, стафиди и чай за трекинга. По-
сещаваме магазин и там се дозареждам с добре опакована суха храна и 
сокове на прах. В турски магазин намирам български чайове – тук, в 
столицата на чая, Ахмед ми урежда и газ за примуса. Навиват ме да ос-
тана и да правя трек тук, на юг има седемхилядник. Тарифата е двайсе-
тина долара дневно плюс таксата за изкачване. Но снимката му не ме 
вдъхновява – пясъци и лед. Вечеряме шишове и какво ли не в ресторант 
с хубава кухня и без мазни мустакати физиономии.  
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Моят автобус тръгва утре в седем за Сост, Пакистан.  

Китайски момичета 
А това е последната ми вечер в Китай. Отдавам се на екзотични 

удоволствия. Нека посетя бара към хотела. Там ме посреща червена 
светлина и учтив китаец, който с първото изречение ми предлага 
„Chinese girl“. Питам за цената – сто юана! Добре, нека да видим какво 
предлагате. Китаецът ме въвежда в малка стаичка, където пред безалко-
холно и на цигара кротко седят няколко хубавици. Запознават ме с лъче-
зарна черноока красавица. Водят ни в друга стаичка с диван. Сервират 
ни безалкохолно и ядки. Идва шеф и иска 20 долара. Момичето се ус-
михва с най-слънчевото изражение, но не знае английски.  

Опитваме се да контактуваме, но строго ограничено – таксата е за 
компания. А после се натъквам на високонадарена чаровница, но не ми 
носи очакваната тръпка. Падам си по стегнати и гъвкави момичета. Ба-
рът е в тъмночервено, китайци и китайки седят на питиета и люпят сем-
ки на фона на ориенталски мазни рокбалади. Сядам на масичка до двете 
момичета. Но междувременно става късно и си казвам, че трябва да пос-
пя. Извинявам се, че ще изляза за малко, и се качвам по стълбите към 
стаята си.  

Дамският състав на „Beauty Barbery“, отговорен за ред прелестни 
услуги, се появява на полутъмното стълбище. Момичетата, пет на брой, 
слизат крадешком. Красиви, усмихнати, стегнати, секси и загадъчни. 
Гримът е пестелив, прическите са професионални, блузките, поличките и 
дънките очертават тела на танцьорки. Бюстиетата скриват и откриват 
достатъчно, за да привлекат един доста пийнал и любопитен мъж. Разго-
варят тихо и се кикотят приглушено в шепите си. Усмихват се лъчезарно 
и предлагат своя „масаж“.  

– You are really beautiful! – искрено се възхищавам аз. Трудно е да 
се спреш на една от тези китайки – всички са хубави, по на осемнайсет-
двайсет. Между тях разпознавам шефката – тя е с десетина години по-
голяма. Именно тя повежда деловия разговор: цената на едно момиче за 
час е 400 юана ($50). Знам, че в София за чужденци е горе-долу същото, 
но тук бюджетът ми е насочен към друг тип разходи. Това обаче си зас-
лужава – да опитам с красива млада китайка. Гаджетата са ефирни и ми 
хрумва да си взема две, но преговарям настойчиво за по-ниска цена. Ка-
ня ги в стаята си. Спирам се на най-чаровните, които показват специално 
отношение. 

– This girl 300, this – 400.  
– How about two of them – that one and that one?  
– Together, for one hour, 700. Моят отговор е:  
– OK, but two hours!  
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„Какичката“ е непримирима, за тях аз съм платежоспособен западен 

клиент. Но от друга страна съм интересен и по погледите на момичетата 
разбирам, че ако зависеше само от тях, биха дошли и без такса. Изнизват 
се и аз влизам в банята за душ. После си наливам питие. Обаждам се на 
написания номер и казвам:  

– OK, 800 for the two for two hours. 
– OK! 
Минават двайсет минути и на вратата дискретно се почуква: 
– Ни хау! (Здравейте!) 
– Ни хау! 
 Момичетата – свежи, гримирани и ухаещи, влизат като полъх. Те 

са различни – едната има чисто китайска форма, с наклонени абаносо-
ви очи, а другата е синеока и лъчезарна. Имат най-стегнатите пъргави 
дупета, които съм виждал. Часът е близо четири, а автобусът ми е в 
7,30! Пием по чаша водка и доуточняваме нещата. Момичето със сини 
очи, цъфтяща усмивка, яркочервени устни без червило и европейски вид, 
ме целува и аз се отнасям. На другото легло се изляга и си отпива от 
питието другата девойка с типично китайско изсечено красиво лице и 
перфектно тяло.  

Гледаме се в бляскавосиньо и усещам тръпката в нея, която се 
предава и на мен. Усещам тънкия ѝ език на устните и в устата ми. Га-
ля я по лицето и я целувам по устните и ушите. Тя гали окосмените ми 
гърди. Обхождам тялото ѝ с устни. Гърдите ѝ са малки и заострени. 
Долу е оформила малък триъгълник. Изненадващо е бяла и нежна. Усе-
щането е вълшебно – плътна и пулсираща. Обхващам я с длани и се от-
насям на китайското небе, а тя не спира да се увива и обръща...  

Другото момиче ме гледа от дълбините на Китай и ухае несравни-
мо. Тя е тъмна, лицето ѝ е скулесто, очите наклонени и черни, косата 
права до раменете. Гърдите са невероятно стегнати и танцът им ме 
хипнотизира. Ръцете и краката ѝ са източени и елегантни, пръстите 
на ръцете ѝ са дълги и изящни, а движенията ѝ са трепетни и отмере-
ни. Докосвам я, галя я нагоре и надолу, а тя се разтваря всред конвулсии 
и стенание. Връщам се с целувки до устата ѝ и тя казва: „нихау“... От-
късвам се и запалваме по цигара с водка. Казвам: 

– You are beautifull! (Красива си.) 
Тя ми отговаря: 
– „Тан чау бин цзя мо воу гу“, или нещо подобно.  
Аз го обръщам на български: 
– Тялото ти е като на тийнейджърка. 
Играта на развихряне и затихване продължава. Времето минава 

неусетно, става шест... Оставаме прегърнати дълго и трудно се разде-
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ляме. 
Опаковам трескаво багажа си и слизам във фоайето. Там Ахмед ме 

чака и ме успокоява, че автобусът обикновено чака пътници, за да се на-
пълни, и чак тогава тръгва. Усмихва се закачливо и ме пита как съм пре-
карал нощта.  

– Wonderfull! Terrific! – искрено отговарям. Хващаме такси за авто-
гарата.  

За Сост, Пакистан 
За Сост, Пакистан, има шест-седем души. Автобусът може и да не 

тръгне. Разделяме се сърдечно с Ахмед и заговарям първия пакистанец, 
когото виждам. Говори перфектен английски. Облечен е в сива пижама – 
роба с горнище до коленете и шалвари (шалвар хамиз). Автобусът 
тръгва едва към десет и половина. Вибрациите са силни и ми трябва 
време, за да свикна. Имам чувството, че двигателят ще откаже да работи 
във всеки момент или нещо ще се счупи. 

Пътят върви през пустинята. Слънцето изгаря жълто-червената 
земя. Впечатлява пясъчната пустош без видими граници. На места се 
разпознава човешко присъствие: каменно-калена „къща“ без прозорци и 
с плосък „покрив“, пушещо огнище навън, баба и внуче.  

В автобуса преобладават пакистанците: брадати смръщени мъже 
със сиви роби и пуловери, намъкнати върху тях, с плоски плетени шап-
ки. Езикът, който говорят, урду, е особено звучен. Напред седи китайка, 
която не спира да разговаря на смешен английски с пакистанците. Фран-
цузин и германка отиват в планините към южната граница на Китай. Те 
съжаляват, че нямат виза за Пакистан. Тук е и една японка, която е тръг-
нала с надежда да пресече границата. На местата, където спираме да по-
чинем, китайката ме оглежда любопитно. Пита ме откъде съм и се опит-
ва да повтори името на страната. Получава се нещо като Путариа. По-
вежда се разговор от всезнаещата бърборана за „Путария“, но събе-
седниците ѝ явно не знаят нищо.  

Спираме често. Дразня се, че трябва да прекараме още една нощ в 
Китай. Пътят е лош и на места крие опасности за автобуса, и без това 
раздрънкан. Китайката заявява: 

– Some busses are not OK. (Някои автобуси не са окей.) 
Пакистанец отговаря мъдро: 
– Every bus is OK! (Всеки автобус е окей!) 
Модерната китайка не се предава: 
– That’s you think. (Това трябва да е: Така мислите вие.) 
В тези фрази се вижда различието в манталитета на китайци и па-

кистанци. Първите са изцяло във времето и сега се модернизират. Вто-
рите са в ръцете на Аллаха и каквото им прати, все е добро.  
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28.05. Таш-Курган. Мястото, в което отсядаме, се нарича хотел, но е 

спалня с нечисти тоалетни и умивалник. Настанявам се в стая с францу-
зина и германката. Китайката се оказа от Таш-Курган и има тук ресто-
рант. Пакистанците ме канят на вечеря в нейния ресторант. Японката 
казва, че е живяла в Исламабад по линия на някаква доброволна органи-
зация.  

Каракорум Хайуей! 
26.05. В десет продължаваме. За малко да изпусна автобуса поради 

неотчетена часова разлика между Китай и Пакистан. Пътят, тук вече 
„Karakorum Highway“, строен от китайската армия, се извисява посте-
пенно. Навлизаме в планината Каракорум. Каракорум Хайуей е път-
зрелище. Сравняват го единствено с друг китайски път през Хималаите: 
„Friendship Highway“, който свързва тибетската столица Лхаса и непалс-
ката столица Катманду. Планината е скалиста и върховете нависоко са 
заснежени. Границата е на кота 4500 м надморска височина, както по-
казва „алтимакса“. По серпентините надолу закъсваме: огромен камион е 
препречил пътя. Повредена му е задната предавка и не може да маневри-
ра и да тръгне. Два джипа „Toyota Landcruiser“ успяват да се проврат, но 
автобусът не може да мине. Двадесетина мъже бутаме многотонното чу-
довище, то мръдва, но недостатъчно. Отгоре идват два камиона и го тег-
лят.  

„Allah Akbar!“ („Бог е велик!“) е написано на табелка в стаичката на 
чек-пойнта, където плащам такса за влизане в страната. Впечатлява уни-
формата на военните в британски стил – барета, маскировъчно стегнато 
облекло, бричове, ботуши. Горещо е и не им завиждам, но са наследили 
от британците спретната униформа и познания по английски. Пътят към 
Сост продължава надолу по живописна долина между остри и високи 
чуки.  

Пакистан! 
Сост е градче от едноетажни къщурки. Автогарата е барака с двор, 

застлан с дребен чакъл. Граничният контрол представлява маса и служи-
тел пред бараката. Кратко интервю за намеренията ми и печатът е уда-
рен. Офицерът ме напътства. За трекинг до К2 не било нужно разреше-
ние от министерството на туризма, а само регистрация във „Foreign 
Registration Office“ в Гилгит, закъдето продължавам  

Два високи върха, единият съвсем близо до Сост, ме привличат за 
изкачване. Първите двеста метра нагоре са по тънка видима оттук пътеч-
ка по глинестия стръмен склон – към 60 градуса. После идва скален пояс 
и наклонът се изправя до вертикал, но скалата изглежда преодолима да-
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же соло. Върхът е увенчан много високо горе със снежна остра шапка. 
Другият връх е на километри напред и е много по-висок. Защо не спра 
тук?  

Градчето Гилгит според плана е изходен пункт за моите трекове до 
Налтарската долина и Нанга Парбат. Качвам се на микробус все по съ-
щия Каракарум Хайуей по долината на Индус Ривър (река Инд!). Назад 
се изнизва красивият каньон на Инд, прорязан от буйните води в пус-
тинната планина. На фона на кафявата пустош изпъква крайречната зе-
ленина. Хората са приятелски настроени, разпитват ме и ми обясняват. 
Френдли кънтри! Всички говорят английски! Запознавам се с две момче-
та, Вагар и Аднан, студенти, които също ще ходят до Налтар от Гилгит.  

29.05. Настаняваме се в гостилничката „Hunza guest house“ заедно с 
новите приятели и партньори, симпатягата от автобуса ме кани на гости 
в Исламабад. За 200 рупии (три долара) разполагам със самостоятелна 
стая с баня и тоалетна (в лошо състояние), носят ми чай, а по желание и 
закуска в стаята: „Your milk-tea, sir!“, „Your breakfast, sir!“ („Чаят ви с 
мляко, сър!“, „Закуската ви, сър!“). 

Тези хора не те оставят, интересуват се какви са ти желанията и на-
меренията, предлагат информация и всичко, което търсиш. Водят те, 
настаняват те, канят те на закуска, обед, вечеря. Първо пакистанците от 
автобуса, а после Вагар и Аднан, не дават да платя, ако не настоявам 
съвсем решително. И този езиков уют. Няма човек без английски (изк-
лючение са селските деца). Процентът на незнаещите английски тук е 
равен на процента на знаещите в Япония и Китай.  

Налтарска долина (Naltar Valley) 
29.05. След регистрацията във Foreign registration office, която ни 

забави доста, тръгваме с наетия „Jeep Wrangler“ първо по Инд, а после по 
Налтарската долина. Пътят е тесен и стръмен, вие се покрай буйна пла-
нинска река. Долината, за разлика от повечето долини тук, постепенно 
става зелена. И пак тези необозрими извисяващи се веднага до нас вър-
хове. Сега виждам, че със своя пясъчен състав те са почти недостъпни за 
катерене. Стигаме до село Налтар – няколко четвъртити плоски къщич-
ки, една от които носи названието „Naltar Hotel“. Прилича на барака, в 
каквато тук се подвизават стари до безпаметство обущари. Вътре обаче 
има стая с легла, има и трапезария – сега тя е изнесена на малка веранда.  

– Асалам алейкум! 
– Алейкум салам! 
Тръгваме по зелената долина, която много прилича на рилска доли-

на, ако не бяха тези извисяващи се поне на пет хиляди метра върхове. 
Небето потъмнява и се задава буря. Тръгваме нагоре по левия скат, 
следваме полувидими пътечки. Затичвам се нагоре, за да проверя форма-
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та си, Вагар и Аднан се опитват да ме следват, а към нас се е присъеди-
нила компания от местни овчарчета. Стигам до началото на снега и в 
момента, когато цифрите на алтиметъра ми показват 3000, спирам и 
снимам. До мен скоро идват останалите. Момчетата ме оглеждат любо-
питно и предано. Погледът им е непредсказуемо див и не бих останал да 
си правя компания с тях.  

Водят ме да видя водна електроцентрала. Влизаме в малка бетонна 
постройка, където е разположен воден генератор на моя възраст и опера-
торът следи работата му всред грохота. Хапваме леща („dhal“) и тънки 
хлебчета („nan“) в „хотела“ за по един долар. Разделяме се с домакините: 

– Аллах хафиз! (Довиждане!)  
В Хунза и Гилгит проверяваме за екипировка. Магазините също са 

разположени в барачки и бунгалца, но не дървени като у нас, а кирпиче-
ни. Купувам си котки за 15 долара, леден клин, скални клинове и още 
карабинери.  

Донасят ми хубава карта на района на К2, препоръчвана и от Лонли 
планет, но моите от Япония се оказват по-добри. Картите показват мест-
ни релефи с доста добра точност. Влизаме и в туристическата агенция 
„Golden Peak Tour“ за информация. Според тях ми трябва задължително 
разрешение за К2 и те могат да ми го издействат, плюс водач за сума от 
около 35 долара на ден – космическа цена за тук и надхвърляща всички 
препоръки, които бях получил. Аз все още вярвам на официалната ин-
формация от граничния пункт, че не ми е нужно разрешение и задължи-
телен водач.  

Нанга Парбат, планината-убиец 
30.05. 8126 м висока, тази ледена грамада се издига рязко на кило-

метри от своите подстъпи и оформя три стени: Ракхиотска (северна), Ди-
амирска (западна) и Рупалска (южна), шеметно високи. Изкачването ста-
ва обикновено от средата на юни до края на август. Сега е рано, но му-
сон тук няма и това прави възможно лятното изкачване. Планината уби-
ва един от всеки двама, които са атакували върха. От 1995 г. практически 
не е изкачвана, избягва се поради пределната си опасност. Съдбоносно 
свързана е с историята на немския алпинизъм, затова е известна за тях 
като „Unsere Berg“ („Нашият връх“). Няколко немски експедиции са 
убити предимно от лавини по пътя към върха. Общо загиналите са към 
триста. Трекинг-маршрутите са три – до базовите лагери на съответните 
стени.  

До ракхиотския мост отново следваме Инд, а после наемаме джип с 
шофьор за издигане до Тату по пътя за базовия лагер. Планината-убиец 
ме пуска в пазвата си. В очите на лудия старец, който ни докарва до сел-
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цето Тату, последно под Нанга Парбат, има див блясък и кротко презре-
ние към смъртта. Пътят е с пет сантиметра по-широк от джипа „Вранг-
лер“, реката е на сто метра под нас, а завоите са често повече от 180-
градусови. Никога не бях изпитвал такъв панически страх, буквално ви-
сейки над пропастта и филмирайки.  

В кротката вечер се захласвам по северната стена от Самодивските 
ливади, „Fairy Meadows“, един зелен оазис сред каменно-пясъчната пус-
тош на Западните Хималаи. Мястото прилича на гигантска сцена, издиг-
ната високо в планината, за специалното зрелище, каквото предлага 
блестящата планина.  

След изкачването с джипа до селцето Тату правим малка почивка с 
чай в тясна барака с гръмкото име „Хотел Нанга Парбат“. Чувам японска 
реч между японски трекер и неговия водач и се включвам. Момчето 
плаща триста долара на ден да го водят в планината и да му носят рани-
цата, а аз нося и багаж на моите пакистански спътници. Следва изнури-
телно изкачване дотук, на 3100 м, където над няколко бараки се вее па-
кистанското знаме, а малко по-нататък кротко пасат стадата на местни 
пастири. Нагоре към базовия лагер се простира тучна долина, обрасла с 
вековни борове, досущ рилски пейзаж, ако забравим ледения осемхи-
лядник горе и огромната чакълеста урва на ракхиотския ледник на двес-
та метра под нас.  

Аднан и Вагар идват четвърт час след като съм се разположил на 
удобна пейка на моравата, пия чая си и гледам Нанга Парбат, който ме е 
посещавал в моите катерачни сънища. Наяве красавецът е смразяващ и 
ме полазват тръпки, като си помисля, че съм някъде в ледените му прег-
ръдки. Сезонът още не е дошъл, сега има все още много сняг горе.  

Очертавам възможни маршрути по стената и после, когато картата с 
маршрутите е пред мен, виждам, че съм прокарал правилно логичния 
класически немски път, който стартира от Голямата морена под стената 
на 4500 м. От нея се тръгва наляво и нагоре по лек път, вероятно дълбо-
ко заснежен, чиято особеност е, че е изложен на огромни лавини през 
няколко минути в този следобеден час. Вероятно се катери преди изгре-
ва. Първи лагер трябва да е някъде на равно и безопасно място в района 
на скална чука вляво, на около 5300 м. Оттам нагоре се вижда огромен 
склон, на места леден, който е увенчан със седемхилядния връх Ракхиот 
на изток от главния връх. Лагер 2 и 3 трябва да са под и над този връх, на 
острото било, което води към Сребърното плато (Източен гребен). На 
Сребърното плато се е разполагал лагер 4. Оттам са атакували върха и 
Херман Бул е успял пръв в самотната си атака през 1953 г., при която 
едва се връща жив. Нощното качване по това плато било сън наяве – то 
блести на лунната светлина като пейзаж от чужда планета.  

На запад е по-високата и внушителна Диамирска стена, а на юг – 
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неколкокилометровата почти отвесна Рупалска стена, най-трудната сте-
на в Хималаите в годините на класическия хималаизъм.  

Върхът се обагря в розово, а поляната меко притъмнява и ни прию-
тява край горящото огнище в една колиба („хотел“) на десет минути от-
тук в гората. Вечерята е позната до болка: дал и нан – леща и хляб. След 
това разглеждам снимки и карти в столовата – най-голямото помещение 
на комплекса.  

Японският вариант на класическия път сече пряко от лагер 1 пред 
скална кула и склон към лагер 2 и после високо на Източния гребен (ла-
гер 3). Ключовото място е неумолимият капан на изключително опасен 
каменопад, където пострадва един от японците.  

Опъваме палатката на поляната-тераса срещу върха.  

Под Ракхиотската стена 
31.05. Днес катеря до базов лагер на 4500 м. Нагоре тръгват пакис-

танският водач и клиентът му от Япония. После тръгвам аз – пакистан-
ците се отказват. Пътят в гората и по високия ръб на ледника е изключи-
телно приятен. Върхът се открива и скрива, като се виждат все по-ясно 
ледените му стени. От базов лагер наляво и нагоре по маршрута ясно се 
вижда висящ ледник, от който се откъсват с трясък ледени блокове. Още 
преди това препятствие обаче трябва да се внимава за убийствения език 
на лавината, която се изсипва по централния кулоар на тази четирикило-
метрова стена. 

Мисля си за двадесет и осемте живота, които са погубени на тази 
стена само преди първото изкачване от Херман Бул. Скоро излизам от 
гората и се движа по гол склон, а после по каменист ръб към морената на 
базовия лагер. Застигам двамата пред мен и се снимаме. Те ми казват, че 
са дотук, а аз продължавам. Стигам на нивото на морената, но до нея ме 
дели дълбокият кулоар, от който тръгва ледникът. Оглеждам достъпната 
част от стената и усещам как дяволски ме привлича тя. Тук тази година 
няма никаква заявена експедиция. (Както ще разбера после, експедиции 
в последните години тук не са идвали.) Снегът е още много и на практи-
ка изкачването е невъзможно. Но след месец навярно ще е възможно, а 
аз мога да поискам разрешение от пакистанското Министерство на ту-
ризма. Таксата е $5000, а тази година е намалена. Разбира се, никога ня-
ма да тръгна сам. Но може би ще дойда тук отново. Гледам и дишам 
учестено – това е най-високата точка, на която съм това лято. Изкачената 
разлика във височините за днес е над 1200 м, а аз не съм аклиматизиран.  

Наоколо има и други върхове за изкачване. Величествен е връх 
Булдар на север от Нанга Парбат. Съвсем близо са два пет-
шестхилядника. Но за всеки връх над 6000 м се иска разрешение, а аз 
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съм без екипировка за истинско изкачване и без партньор. Защо поне не 
си взех специалните обувки, котките и пикела? Така е, като тръгваме 
трима за трекинг. Булдар пик може да се изкачи за два-три слънчеви дни 
в бърз алпийски стил, тръгвайки рано сутрин или вечерта от ледника 
вляво от базовия лагер на Нанга Парбат. Горе снегът е много, не се знае 
дали е проходим, но нощта ще го втвърди и изкачването става възможно. 
Но е нужна изключително добра екипировка. На мен ми липсва яка и 
лека палатка, всичко друго си имам. Но сега съм дошъл без топла дреха 
и без пухен спален чувал – само за трек. За 7000 километра от Осака до-
тук не намерих никакъв пазар на алпийско оборудване. Хубава палатка 
не намерих и тук, а цените им варират от $500 до $800. Трекингът си е 
трекинг – не трябва да се бърка със сериозно изкачване, за което липсват 
няколко от решаващите предпоставки: екип, партньор, разрешение.  

Но тук меракът ми е голям и решавам с леката екипировка, която 
имам, и малките котки да изкатеря поне скалния петхилядник, който за-
почва на половин час от самата Самодивска поляна – рано сутрин нагоре 
и после надолу, ден и нощ. Ще платя на моите приятели моята част от 
наетия джип и в посока надолу и ще остана тук – все пак едва ли някога 
пак ще дойда. На обед съобщавам намерението си. Край огнището за-
почваме обсъждане и Вагар ме навива да си тръгнем – от Хунза и по пъ-
тя към К2 имало много хубави върхове за изкачване. Обменям долари на 
неизгоден курс и местният тарикат ме ядосва. Напускаме планината и 
съм бесен на изтърваната възможност. Джипът поема надолу по висяща-
та над пропастта серпентина, а аз си мисля, че това е златен шанс и тряб-
ва да се върна да го изпитам. Казвам, че искам да сляза. Останалите ме 
убеждават да продължа с тях. Виждам, че са прави от рационална гледна 
точка, защото все пак ще остана сам горе и рискът е голям. Примирявам 
се – все пак има и други възможности.  

Трекингът към К2, както разбрах снощи, е изключително опасен и 
невъзможен за сам човек, особено през май-юни, когато снегът е много. 
Освен това трябва разрешение и водач и времето е 28 дни – немислимо 
за мен. Накъде да потегля? 

Индус ривър и Чилас 
На Ракхиотския мост на Инд, където се разплащаме с талибана, 40 

долара, се разделям с приятелите си и се насочвам на запад. Чакам авто-
бус и скоро хващам един – шарен, пълен и озвучен с индийско-
пакистанска сърцераздирателна музика. Сядам отпред, единствен чуж-
денец, всички ме зяпват. Автобусът се носи по Каракорум Хайуей над 
величествената река Инд. Целта е да стигна началната точка за изкачване 
по Диамирската долина до западния базов лагер на Нанга Парбат, селце-
то Бунар Дас. Но батериите ми свършиха и се изтощи и акумулаторната 
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батерия на камерата. Нямам и прясна вода. Налага се да пътувам до най-
близкото градче – Чилас. 

Чилас – майко мила! Тук е наистина краят на цивилизования свят. 
Озовавам се на миризливо място, заобиколен от бараки, пушеци и брада-
ти физиономии. Стотици чифта черни очи ме пронизват. Тръгвам с ог-
ромна раница на гръб да търся батерии, вода, храна и хотел (или автобус 
към Бунар Дас). Трябва да обменя и валута. Хотелът представлява събо-
ретина с вид на обор, в единственото помещение на който вече е наста-
нен доста народ. Седят на легла с мръсни чаршафи, които са поставени 
направо на пръстта. Връщам се към автобусната спирка, сядам в малък 
ресторант на пепси-кола и чакам да се изпекат шишчетата, които си по-
ръчах. Тук единственото привлекателно нещо са тези шишчета – аро-
матни и евтини (и плоските хлебчета нан). Заговарям двама-трима за 
чейндж, по липса на следи от чейнджбюро. Човекът отива някъде, после 
се връща и купува моите $50 за по Rs57 или общо 2850 рупии. Търся 
храна, вода и превоз за Бунар Дас, трябва да се махна от това място.  

Осама е хубав човек! 
Наобикалят ме с лепкаво и заплашително любопитство. Минава ми 

мисълта, че мястото никак не е подходящо, за да остана тук. Питат ме: 
– Are you American? (Американец ли си?) 
– No, I am Bulgarian! (Не, българин съм!) 
– Where is Bulgaria? (Къде е България?) 
– Eastern Europe, Turkey, Greece, Yugoslavia, Rumania.  
– Are you alone? (Сам ли си?) 
– Yes, I am. (Да, сам съм.) – Споглеждане в групата. 
– Are you Christian? (Християнин ли си?) 
– I am Christian, but I study Buddhism. I respect Islamic people. There is 

many Muslims in my country. (Християнин съм, но изучавам будизма. 
Уважавам мюсюлманите. Има много мюсюлмани в моята страна.) 

– Osama? 
– What Osama? 
– Osama Bеn Laden? 
– What Osama Bеn Laden? 
– What do you think? Good man? (Какво мислиш? Добър човек?) 
– No. He is a monster, he killed 5000 people! (Не. Той е чудовище, той 

уби 5000 души!) 
– Yes, but Americans! (Да, но американци!) 
Този разговор се води в следния вид: аз стоя в центъра, а около мен 

са се струпали шест-седем млади брадати пакистанци със сиви роби и 
черни смачкани плетени шапки. Репликите се подават отвсякъде, а аз 
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отговарям. Прилича на разпит. 
Предпазливо се изтеглям от обръча. Все пак не мога да отговарям за 

Америка пред ислямския свят, а някой американец щеше да напълни га-
щите. Купувам нан, шишчета и някаква съмнителна бутилка минерална 
вода. Сега пък няма превоз, а такситата искат около $30 до Бунар Дас. 
Има и други за това село, но чакат някой да се мине да плати повечко и 
този някой се оказвам аз. Започват да ме навиват, а най-общителният 
(Совал) се представя за планински водач и срещу такса от 1000 рупии на 
ден можел да ме заведе до базов лагер на Нанга Парбат и вероятно до 
седлото, което съединява западната и южната страна. Когато се навивам 
да платя половината такса, още няколко души добавят по малко и съби-
раме за такси. Натъпкваме се, а шофьорът пуска в моя чест невероятна 
чалга. 

Бунар Дас под Диамир 
Слизаме с новия ми познат Совал в Бунар Дас – тъмно е като в рог. 

Води ме към къщата си и ми показва къде да опъна палатката. Питам за 
вода – посочва ми вадата край пътя. Тук, до камара струпани камъни, 
има полянка. Настанявам се и хапвам. По пътя се задават майка и дете, 
разглеждат и коментират. Измивам си краката и си изпирам чорапите 
във вадата. Совал ми е обещал джип за нагоре, към Диамирската долина.  

1.06. Идва сутринта и ми носи неотменния чай с мляко. Давам му 
100 рупии аванс за джипа, уговорката е общо за 700. Оставя ме при съ-
седите да чакам с две момчета – Ануар и Рашид. Стаичката е пълна с 
мухи и няма нищо освен пръстен под. Слагат ми възглавнички да седя. 
Слънцето е изгряло само преди минути, но вече е горещо и аз се разсъб-
личам. Оставам само по алпийския панталон (повече голота тук не е поз-
волена). Излизам пред вратата – степ, планина, жега. Далеч в прашната 
улица виждам две фигури.  

– Hot! (Горещо!) – казвам на Ануар. Той не разбира. Показвам със 
знаци.  

– „Вътре“ – посочва ми той със знак. Но вътре мухите не ме оставят 
на мира.  

– „Мухи“ – казвам му със знаци.  
– „Ще ти вея“ – показва той със знак и започва да ми вее срещу му-

хите с някаква дреха. Значи тук най-младите вече не говорят английски... 
Ще отмре и последната следа от класическа западна цивилизованост. 

Излизаме навън, на поляната зад къщата. Жега е, но поне е сянка. 
Алтиметърът-часовник показва 1145 м над морското равнище. Днес 
трябва да се кача до 3000 – 3500. Осем и двайсет е, а вече е 38 °С. Досега 
съм си изпълнил плана минимум: Налтарската долина и Нанга Парбат. 
Диамирската страна я бях предвидил като допълнителен трек. По нова 
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идея искам да пресека по висок 5500 м преход („Мазено пас“) към Ру-
палската стена. А ако имам сили и ако времето позволява – да се изкача 
поне донякъде на Мазено-пик (над 6000). Джипът не идва и в 9, а идва 
братът на Ануар. Усмихва ми се: 

– Асалам алейкум! 
– Алейкум салам! – и ме пита дали говоря урду.  
Клатя глава (освен „алейкум салам“ знам само: „аллах хафиз“ – до-

виждане, „нан“, „чапати“ – тънки питки, „роти“ – хляб, „пани“ – вода, 
„дал“ – леща). 

Двамата се катерят по черницата и ядат от плодовете. Устата ми 
лепнат, а нямам вода освен дълбоката резерва – едно малко шишенце. 
Тук единствената вода е във вадите – сива, каквато се спуска от реката 
под Нанга Парбат. Господи, помогни ми да устискам тук!  

Правиш каквото искаш чрез правене на това, което ти кажат. Сега 
ми е казано да чакам и нямам друг изход, така е тук. Никой за никъде не 
бърза. Има „развити“, „развиващи се“ и „неразвиващи се“ страни. Па-
кистан е сред последните. Има и „навити“ страни – Япония например е 
така навита, че още малко и ще се скъса резбата. Така работи врящият 
ми мозък в безкрайните минути и часове на чакане. Времето минава, как 
ще се кача горе до най-високото селище (първия базов лагер) на около 
3300?  

Дрехата на пакистанците, с която са облечени 100% от мъжете, кои-
то виждам, се нарича „шалвар хафиз“, цветът или по-скоро безцветието 
ѝ варира от светлосиво до сиво-кафеникаво. Дългата риза виси над дъл-
гите шалвари. Човекът стои мръсен пред теб и те фиксира от упор с ка-
фявите си очи. После до него застава втори и трети. Бъркат си в носовете 
и те гледат. Плахо приближават и опипват раницата, екипа, пикела, ще-
ките и мен самия. Зад ъглите на съседните къщи надничат девойчета, 
загърнати с кърпи. Жени не се показват. Деца щъкат насам-нататък, пъп-
лят към мен и ме обграждат. Протягат ръце: „рупи! “.  

В каменната пещ на Диамир 
Джипът идва в 10 и е пълен. Искат ми 1000 рупии вместо договере-

ните 700, а 100 вече съм предплатил. Но те казват, че не са ги получили. 
Моят човек (Совал) е изчезнал. Вбесявам се и си вземам раницата. За-
почва половинчасов пазарлък и натискам до дупка, докато не кандисват 
на 600 рупии. После пълзим покрай реката и режем кафявия скат, изди-
гайки се от 1150 на 1720 м. Значи с превоз съм минал по-малко от една 
трета от височината за днес! А е убийствена жега! Стигаме до някъде и 
ми казват, че оттук започва моят път. Под палещото слънце виждам тъ-
нък път наляво и още по-тънък нагоре. Тръгвам нагоре за по-напряко и 
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чувам предложението на моите спътници: „porter 1200 ropee!“ („Носач за 
1200 рупии!“) Възмутено отказвам. В яда си губя контрол над ситуация-
та – катеря нагоре, а „пътеката“ просто свършва. Над мен все по-стръмно 
и заплашително се изправя склонът, а на гърба ми тегне раницата (25 кг). 
Слизането става проблем.  

После търся пътека и след половин час мотаене поемам през пустия 
склон към малко зелено селце – трябва да е Димрой, като гледам картата. 
Вървя бавно, като в унес, и губя сили. Нямам шанс! Температурата е над 
40°С. Над селото съм и крача край голяма вада. Трябва да намеря носач! 
Срещам пастирчета със стадо крави и казвам: „porter!“. Младо момче се 
отзовава. Предлагам му 500 рупии и с радост приема. Отсечката е: Дим-
рой (1728 м) – Зангот (2700 м). На 3000 м е друго селище („Upper Jale“), 
или „Kachal“ на картата, момчето го произнася като „Ъпър джал“. Там 
трябва да е първият базов лагер за Диамирската стена.  

Младият хунза се движи пъргаво и скача като коза по каменната пъ-
тека, която се издига все по-нависоко и е изсечена в отвесни скали. 
Слънцето ме разтапя, губя сили и ритъм, моят насоч ме изчаква. Дожи-
вях да изоставам от носача си! Кога ще се измъкна от тази пещ?  

Пейзажът е по Салвадор Дали, изкачването е въздушно, устата ми 
съхне и мозъкът ми ври. На едно място скалата отдясно е влажна и я 
ближа като коза, а на друго място пресичаме кално поточе и се просваме 
да пием. След няколко часа небето се разширява и сякаш излизаме от 
пещ, но не би. Показват се първите къщурки, а после отново нагоре. То-
ва трябва да е Зангот, след това село идва разклонението и надясно е до-
лина за към Мазено Пас.  

Диамирската долина е дяволска пещ, в която се пъхаш и се катериш 
по едната ѝ стена към изхода горе. Пътеката се вие стръмна и плътно по 
стената, някъде укрепена с подпори, а на други места сечена в скалата 
като на рисуваните приказки.  

Моят носач и водач е неуморен и не иска да спираме тук. По-
нагоре, при разклона, наистина е практично. Момчето за пореден път ме 
кани с няколко английски думи и жестове в дома си още по-нагоре за 
вечеря и нощувка, а утре ще се върнем до разклона и потегляме надясно, 
но аз упорито отказвам – това е твърде голямо губене на височина и 
време. Мръсен съм и съм смъртно уморен, копнея да бивакувам на поля-
на край вода, да се изкъпя и да си почина. Храна си имам. Настоявам да 
спра на място с малка полянка, но ненапразно носачът ме предупрежда-
ва, че това е собственост. Мястото е оградено с бодлив плет, а от другата 
страна е стръмен склон. До него има водопадче с чиста вода! Няма сила, 
която да ме отлепи оттук. Хвърлям раницата и се събличам. Отивам до 
водопадчето и се подлагам на струите му. Няма по-голямо щастие на 
земята! 
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Хунзите 
Примамва ме постройка високо горе на около 200 м, която сякаш е 

кацнала на площадка. Навярно това е първият базов лагер, селцето Ъпър 
Джал (Качал), и оттам трябва да се вижда Диамирската стена! Ако утре 
тръгна надолу с носача си, няма да видя никога стената оттук и няма да 
съм стигнал до базовия лагер.  

Запъплям с остатъка от силите си нагоре по изключително стръмен 
терен.  
Отнема ми двайсет минути да стигна до постройката – кирпичена голяма 
„къща“, която се оказва начало на цяла махала или по тукашните предс-
тави – село. Домовете са разположени на малки тераси на различни нива. 
Това са хунзите, известни у нас само на любителите на високопланинс-
кия алпинизъм и на последователите на гладолечението на Лидия Кова-
чева – тя смята, че хунзите имат идеална система на хранене. Хунзите 
наистина са най-силното планинарско племе, което познавам, убедих се 
от личен опит. Но на тях трудно може да се разчита – не са склонни да 
рискуват и трудно се навиват да работят по стените и маршрутите на са-
мите върхове.  

Хунзите не са някакво микроскопично племе високо в планината – 
това е същият народ, който долу живее далеч от суровата планина, в се-
лищата Гилгит, Чилас и Хунза. Но тези тук са специални – те живеят не-
обикновено суров и труден живот в изключително неблагоприятно мяс-
то.  

Гледката е неописуема – високо горе и напред блести грамадата на 
Диамирската стена. Тя е по-висока и по-тясна от Ракхиотската и има 
формата на фуния, увенчана с остър гребен. Стената е огрята от слънце-
то в този час и по нея тръгва лавина. Гледам я като омагьосан. Тук е 
3100 м, а базовият лагер под стената е някъде на 4400 м. Бяла, много 
заснежена, неприветлива, опасна, трудна, смъртоносна. Райнхолд Мес-
нер три пъти е идвал тук и се е настройвал да изкачи стената сам, успял 
е. Трябва да е бил бог.  

Стоя на равно широко място, осеяно с двадесетина къщи. Градин-
ките са микроскопични, по тях текат вадички скъпоценна вода. Расте 
непознато за мен остролисто растение. (Оказва се, че това е зърното за 
хляба, с който тук пекат питките си.) След десет минути се откъсвам и 
тръгвам надолу, все пак съм оставил безнадзорен багаж. Всичко е наред, 
отивам под „душа“. 

Плискам се и се трия поне петнадесет минути, докато измръзвам от 
студената вода. Изпирам си чорапите и някаква фланелка и ги просвам 
на камъните. Когато се връщам на полянката и се обличам, виждам мъж, 
магаре и ханъма да идват нагоре. Заглеждат се отдалеч в мен, минават 
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точно под водопада, спират се да пият и починат. Но когато поглеждам 
натам, тръгват отново нагоре. Опъвам палатката, когато допъплят деца-
та. 

Те са на най-различна възраст, идват и седят мълчаливо. Нареждат 
се в кръг и ме наблюдават. Множат се. Пристъпват напред и опипват па-
латката. Това вече ме изкарва от равновесие. Пъдя ги като кучета, но те 
не мръдват. Докато се боря с тях и с отчаянието си, се появява носачът с 
още един пакистанец, с брада, който се представя за негов брат – Абду-
ла.  

Той проговаря на английски. Обяснява ми, че не мога да бивакувам 
тук.  

– Това е Пакистан. Всичко може да се случи. Има кражби, нападе-
ния, убийства. Трябва да дойдеш с нас вкъщи, аз съм брат на твоя носач. 

Мърдане няма. Опитвам се да убедя човека, че тук ми е удобно, но 
забелязвам, че няма да излезе нищо. Обзема ме такова отчаяние, че ми се 
иска веднага да се телепортирам оттук, само и само да не гледам тези 
хора около себе си. Тръгваме нагоре и стигаме отново до познатото ми 
вече селце. Това е наистина Ъпър Джал и е родното село на носача. Сти-
гаме до къщата им, където са струпани още няколко души. Къщата, раз-
бира се, е на земята, с едно помещение, с огнище вътре, с плосък нама-
зан с черна смола покрив, посипан с пясък. От него стърчи тръба – имп-
ровизираният комин. Разговорът е за моята цел тук, изненадват се, че 
съм сам, „o, one member!“ Когато научават, че съм от България, човекът 
си спомня, че тук са носили тялото на пострадалия Иван (той произнася 
Еван), смъквали са тялото му надолу по пътеката. Наистина тук е била 
експедиция от Троян, изкачва се Тончо Тончев, и още една от „Витоша“ 
с Ани Тапаркова, безуспешна.  

Диамирската стена 
Диамирската стена е изкачена за пръв път през 1962 г. отново от 

немци – Тони Кинсхофер, Зиги Льов и Андерл Манхарт. Най-големият 
алпинист на XX век Райнхолд Меснер се изкачва през 1970 г. по Рупалс-
ката стена, като на слизане загубва брат си. После идва няколко пъти сам 
в Диамир, но не се решава да тръгне нагоре, а на 9 август 1978 г. се из-
качва на един дъх, за два дни, догоре, а след него лавина помита място, 
където е бивакувал. Гледах стената и си мислех за сърцето, което трябва, 
за да тръгнеш сам по тази стена. Сега е рано и тя е абсолютно невъзмож-
на с леда и лавините – смъртта ще настъпи в първите часове на изкачва-
нето.  

Мазено Пас не бил достъпен в този ранен сезон поради много сняг. 
А пътят до него през лятото е три дни. Това не ми се вярва, но като ги 
гледам как ходят тези хора, макар и с лоша екипировка, за срока сигурно 
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са прави. Предвид на загубата на всяко удоволствие от трека в присъст-
вието навсякъде на вездесъщите пакистанци, отказвам се! Тази планина с 
тези хора не е за мен, или поне не този път и не сам. Това ще е всичко, и 
без това изпълних програмата си. Усещам се просто изцеден и емоцио-
нално празен. 

Спомените и разказите за Меснер са много. Хората тук го помнят, 
помнят и обещанието му да се върне и да построи училище и болница. 
Аз съм от Европа и това в техните очи ме прави сравним с членовете на 
многото експедиции, които са идвали тук години наред. Когато казвам, 
че два български лева са равни на един долар, това предизвиква силен 
респект: левът е по-силен 30– 35 пъти от рупията. „България трябва да е 
голяма страна, много по-голяма от Пакистан“, мъдро отбелязва моят до-
макин.  

Притъмнява, наслаждавам се на розовия блясък на Диамирската 
стена. Опъвам палатката си на покрива на къщурката и вечерям пържени 
яйца, нан и дал. Прекарвам трудна нощ на това невероятно място.  

2.06. Сутринта ми предлагат чай и отново яйца за закуска. Сметката 
е няколко долара или към 200 рупии – начислява се яденето и нощувката 
– значи гостоприемството тук струва пари. Вчера дадох на момчето 100 
рупии аванс. Нямам дребни, имам банкнота от 1000 рупии, цялото село 
събира ресто, но не успяват. А как ще платя на моя носач? Уговаряме се 
така: той ще ми носи раницата чак до долу, до Бунар Дас, таксата е 250 
до Димрой и още толкова до Бунар Дас – с вчерашните всичко 1000 ру-
пии.  

Поемаме надолу със закъснение и още с тръгването слънцето изга-
ря. Аз съм демотивиран и отпуснат, вървя лошо и ми е кофти. Когато на 
изток се бялва част от Мазено пик, аз му казвам „сбогом“ с поглед и въз-
дъхвам.  

По тясната пътека се разминаваме не само с хора, а и с кучета, овце, 
кози и цели стада. Просто невероятно е как тези животни не падат в про-
пастта, подплашени от срещи с хора.  

Първата вода стигаме след Залгот, тя е кална. И това е всичко, няма 
повече вода до долу! Направо умирам от горещина и жажда. Тялото ми 
копнее за вода. Някъде преди Бунар Дас се натъкваме на широка и дъл-
бока сива вада. Там се плискам и пия от мътната вода, а след сто метра 
не издържам и въпреки протестите на носача се цопвам с дрехите в ка-
нала. Това е водата за селото. Ходим вече шест часа под изпепеляващото 
слънце. А когато става равно и чакаш пътят всеки миг да те отведе до 
целта, съвсем се размекваш. След още един час пържене стигаме до се-
лото, прекосяваме го и се насочваме към Каракорум Хайуей, автобусната 
спирка. Пия от вадите, без да ми мигне окото. Имам все пак някакви ки-
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тайски хапчета против дизентерия. Плащам и се разделяме. Узнавам 
трудното име на носача: Хадарад Амин, почти неграмотен.  

Бягам, бягам от тези навлеци – хунзите, които не ми позволиха да се 
порадвам на планината. Тяхното непоколебимо желание да не те оставят 
сам ме разоръжи. Тихи, сиви, навлечени в своите шалвар-камизи, любо-
питни, настойчиви, подозрителни до агресия – това не се издържа. Въп-
росите и предупрежденията нямат край, все едни и същи. Нямам наме-
рение да споделя с тях моето планинско приключение – то просто ще 
бъде унищожено. Ще дойда пак, с компания, с ясен план за изкачване и 
нужните разрешения. Ако сложа ръка на сърцето, в този живот няма да 
мога да изкача планината-убиец.  

Върховете в тази част на Хималаите са отвратителни в ниската си 
част, докъм 4000 – кафява сипкава земна маса, пясъчни скали, свличащи 
се маси и падащи камъни правят от едно тривиално изкачване опасна 
авантюра, без да носят удовлетворение. Нагоре студът стяга скалата и 
върхът е покрит със сняг – онази приказка, която омайва високопланин-
ския катерач.  

Приказно е това бяло сияние на осемхилядната камара между неу-
молимите кафяви склонове. Довиждане, Нанга Парбат! 

Пакистанско возене 
Автобусчето за Гилгит е пълно. Прескачам седалките и се намест-

вам отзад. Местата са увеличени докъм 16, но на практика неограничени. 
С всяка следваща спирка пътниците се увеличават, стълбичката отзад се 
пълни, пълни се и багажникът горе! Селянин с козата си е приет на стъл-
бата, след като връзват животинчето горе на багажника. До мен седят 
старец, син, снаха и бебе. Бебето плаче и повръща. Аз едва дишам. Моя-
та раница е също горе и ми е проблем да си кажа паспортните данни, ко-
гато стигаме Ракхиотския мост. Чукат по стъклото, забелязвайки, че съм 
чужденец. Проверката на военните изисква да си напишеш имената и 
данните в огромна мазна тетрадка. Но миналия път, когато пресичахме 
моста, такава проверка нямаше! Тъй като е невъзможно да стигна до 
паспорта си, ме инструктират да напиша някакви данни, доколкото си 
спомням.  

Стигаме Гилгит, аз съм напълно изцеден. Обзема ме паническо же-
лание да се махам от тази планина и от тази страна. След по-малко от час 
има автобус за Исламабад. Купувам си билет, отивам до „Хунза гест-
хауз“, изкъпвам се с хладка вода и си събирам багажа. Оставям на лю-
безните домакини суха храна, клинове и котките, които купих тук.  

Автобусът е мръсен, но има климатична инсталация. Пътуването е 
много дълго. През нощта спираме до крайпътен ресторант. Ще запомня 
пламъка на пещта, лицата на готвачите, тяхната любезност и неповтори-
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мия вкус на печено в пещ пиле с най-вкусните остри сосове. Сядам на 
дървена пейка, поръчвам си порция, после още и още и всичко за около 
долар. Топя димящия топъл нан в соса и не мога да спра. „Шукрия!“ 
(„Благодаря!“), казвам с истинска благодарност.  

Пакистанската земя е пустинна и тъжна. Пръст и пясък, пръст и пя-
сък – и тук-таме зелени дървета и трева – истински оазиси.  

Исламабад 
3.06. Исламабад и Равалпинди са били два града, а сега са две части 

на едно цяло. Автогарата е неописуемо мръсна и огромна. Шарените ав-
тобуси се разминават в пълен хаос на полуасфалтената, полукална площ. 
Шофьорът на такси ме закарва в хотел „Исламабад“, цената на стаята е 
неочаквано висока – Rs 800, без топла вода. Климатикът не работи и 
вътре не се живее, но след малко го оправят и забръмчава. Изкъпвам се 
със хладка вода и слизам в ресторанта. Тук е истинско удоволствие. На 
рецепцията нищо не знаят за билети за самолет за Истанбул.  

Отказвам се от дълго пътуване през Иран, Ирак и Турция. Отказвам 
се от Азия не заради загуба на интерес, а заради умора – Азия е много 
уморителна, особено ако си сам. Всеки ден губиш часове в ориентация, 
настаняване и транспорт. Езиковата бариера в Китай е ужасен проблем, а 
тук хората знаят английски, но са труднопоносими. Наемам такси да 
търсим туристическа агенция, банка и да разгледам града. Човекът е 
много любезен. Кръстосваме Исламабад – град на зелени паркове, голе-
ми къщи и бордеи. Новата част е пълна с банки и агенции. Намирам би-
лети до Истанбул, но през Дубай, отново с един ден и една нощ престой. 
Купувам рупии от чейнджбюро под зоркия поглед на шофьора – да не ме 
измамят. Агенцията е съвсем модерна, с млади хубави тъмни момичета и 
момчета, говорещи перфектно английски. Ориентират ме бързо във ва-
риантите.  

Утре потеглям! А днес да разгледаме града. Продължавам с таксито 
и се пазарим за някакви десетина долара за една горяма разходка. Кач-
ваме се на висок хълм на север от столицата. Шосето се вие като шосето 
на Витоша. От гората изскачат малки любопитни маймунки. Горе е парк 
и малки паметници. От широка тераса разглеждаме града като на длан. 
Виждам супермодерна джамия с четири остри минарета. Моят спътник 
ми описва града и обръща особено внимание на сградите на парламента, 
президентството, съда и правителството. Храня маймунка с бисквити и 
слизаме от хълма. Минаваме покрай правителствения квартал – бели мо-
дерни сгради всред зелени градини. 
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Арест на летището в Карачи 
Явно съм им съмнителен – бял, с фотоапарат и камера, снимам и 

правя бележки. Пакистанците са си подозрителни и без това, а сега се 
правят, че са във военно положение, макар че не стават за войници. До 
мен цъфва полицай с автомат, арестува ме и ме води до началника си. 
Казва ми, че съм подозрителен и опасен. Обяснявам, че съм приятел на 
Пакистан. Разглеждат бележника ми и като виждат скицата на Нанга 
Парбат, се убеждават, че не съм шпионин – никой шпионин няма да пра-
ви ръчна скица на осемхиляден връх.  

В Пакистан ги тресе бутафорна и смешна шпиономания. Кой може 
да повярва, че един открито любопитен чужденец, който снима явно и не 
се крие, когато си прави бележки, е шпионин? В Пакистан военните 
трябва да са много неопитни, за да допускат това. Но истина е, че съм 
прекалено недискретен и непредпазлив.  

Изглеждат изключително мирни и спокойни хора в частния си жи-
вот, а в обществото им цари насилие и военщина. Шиити убиват сунити, 
сунити убиват шиити, а всички мразят индийците, с които са кръвни 
братя.  

Пакистан явно е затворена страна, тези хора не пътуват лесно и не 
ги интересува останалият свят. Но те са постигнали най-простия начин 
на човешки живот и в микроплан сякаш са постигнали междучовешката 
хармония – мир, добронамереност, гостоприемство. Не се забелязва алч-
ност, крадливост или агресия. Не се забелязва недоволство, протест и 
гняв.  

Цивилизацията не променя манталитета из основи. Западни форми 
на производство, финанси и комуникация не означават западни нагласи 
и мислене. Ето японците, най-затворените хора на света, с най-
потискаща социална система, произвеждат най-качествените и високо-
технологични продукти, създадени за пръв път на Запад.  

Дубай – арабска перла 
4.06. Карачи – Дубай. Проверки на летището: 
– проверка на паспорта, билета и този дневник,  
– проверка на билета за влизане в „Departures“, 
– проверка на багажа и портфейла, 
– проверка на билета от Емирството (фирмата), 
– проверка на паспорта. Три опашки за чужденци, дипломати и па-

кистанци. Държат жена с три деца 16 минути на гишето. Други направо 
ги връщат (пакистанци или индийци). Оглеждат лицето с камера на спе-
циален екран, 

– проверка на багажа на гише „Security“, 
– проверка на тялото – малък обиск, 
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– проверка на билета, 
– проверка на борд-картата.  
Тези девет проверки отнемат около един час! 
„Емирствата“ са си „емирства“! Самолетът е боинг, много голям, с 

девет места на ред в три колони и с монитори пред всеки. Избираш си 
филм-реклама, музика, информация. Можеш да се обадиш по телефона 
до всяка точка на света. Можеш да пуснеш факс. Стюардесите са: араб-
ка, китайка, англичанка, подбрани хубавици от всички раси. Езиците, на 
които се съобщава информацията, са седем (вкл. суахили). Подготвям се 
да видя една технологично високоразвита и богата страна. Равнището на 
обслужване за обикновената класа, в която пътувам, надминава всичко, 
което съм виждал досега (вкл. и при полета от Бостън до Лондон).  

6.06. Дубай не ме пуска. Трябва да си извадя виза ($50) и да платя за 
хотел (най-евтината опция е $50). Но не си струва за едно спане и някол-
ко часа разглеждане на Дубай. Летището е огромно, съвсем съвременно 
и даже футуристично, пълно с магазини и реклами. Обслужването е на 
високо ниво, служителките и служителите са от всички раси и много на-
ционалности. Всички говорят перфектен английски и са безукорни – ни-
то японци, нито китайци, нито американци могат да се сравнят с тях. 
Опитвам се да си уредя нощувка на човешка цена, но хотелът на летище-
то е много скъп. Прекарвам нощта в разходки, пиене на кафе, гледане на 
телевизия. Поспивам на един диван край стената в огромното хале за 
пристигащи.  

Летището цялото е от стъкло и метал, на много нива и с неизброди-
ми зали и преходи. В него растат истински палми. Долу магазините ня-
мат край. Можеш да си купиш от самобръсначка до кола. Избирам пар-
фюм „Cristian Dior“ за жена ми и някакъв подобен за себе си. Това лети-
ще е над равнището на Хийтроу (Лондон), Нарита (Токио), да не гово-
рим за Логан – Бостън. Богатство, цивилизованост, безукорна чистота и 
известен блясък.  

Арабите от Емирствата са целите в бяло, с черни обръчи на главите, 
с бради и неотменните мобилни телефони. Заговарям някакъв служител, 
който любезно ме кани да гледам телевизия при него. Казва, че бил в 
България и му харесвала Варна, а също Будапеща.  

– I go visit Varna and Budapest. („Ще отида да посетя Варна и Буда-
пеща.“) 

– Go to Plovdiv, the old sity. („Идете в Пловдив, стария град.“) 
– Bulgaria is old. Are you from Budapest? They check you: taxes, 

everithing. (От Будапеща ли сте? Те ви „проверяват“: таксита, всичко.)  
– You mean, overcharge? The same is in all Asia! All the time I was 

overcharged! (Имате предвид, вземат ви повече? Същото е в Азия! През 
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цялото време навсякъде ми вземат отгоре!) – не се давам аз. 
Лош английски, лоша осведоменост, неуважение към другите, наду-

то самочувствие: 
– I have $150 a day here! (Печеля по 150 долара дневно.) 
– O, goood! Възхищавам се гласно, но си мисля, че при цените в Ду-

бай (а тук са занижени поради свобода от мита) тези пари никак не са 
много на ден.  

Обяснявам му откъде идвам: Япония, Китай, Пакистан. Проявява 
любопитство към Япония. Не ми се обяснява подробно. Казвам: 

– Japan is strange country. Standard is high, but the people is not reach 
enough. (Япония е странна страна. Стандартът е висок, но хората не са 
богати.) 

– Yes, Japan – strange country – съгласява се той компетентно. – Did 
you stay at Narita? (Били ли сте в Нарита?) Нарита е най-голямото летище 
на Токио, но моят приятел има предвид, че е град. Разсейвам недоразу-
мението: 

– Narita is aeroport. I stayed at Kyoto. (Нарита е летище. Аз бях в Ки-
ото.) 

Въпросът, който ме интригува, но не го задавам, е: как Емирствата 
са прогонили мръсотията и простотията от Дубай? Отговорът, който си 
давам, е: чрез пари. Чрез блясък, който респектира. Тук просто е немис-
лимо да се влачиш мръсен и да хвърляш хартийки. Няма как да се раз-
хождаш в шалвар-камиз и да се почесваш по брадата. Тук арабите и по-
между си говорят английски.  

Това не се връзва много с исляма, но къде е казано, че ислямският 
свят трябва да е задължително мизерен и мръсен? Напротив – чистотата 
е ценено качество в Корана. До мен сяда дама на средна възраст и държи 
вестник. Проявявам любопитство, вестникът е на латиница, но не го раз-
бирам. 

– На кой език е?  
Дамата се усмихва:  
– Africans. (Език на африканерите – белите заселници на Южна Аф-

рика.) 
– From South Africa?  
– Yes.  
Тук виждам много хора от цял свят със сходно поведение: учтиви, 

меки, толерантни, отстъпчиви, скромни и дистанцирани. Можеш да за-
говориш всеки и никой няма да те пренебрегне. Но няма да завържеш 
приятелство, няма да седнеш на чашка. (Тук алкохол не се сервира.) Це-
ните са шокиращи: вестници по $3, сандвичи по $3, храни по $5–6. Дре-
мя на дивана и виждам мираж... 

Напредвам към гребена нагоре по снега в дясната част на Диамир-
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ската стена. Вървя леко и обувките ми с котки оставят само леки 
драскотини и дупки. Небето е синьо, въздухът – кристално ясен, а сне-
гът – девственобял.  

Черният гребен е вече на метри пред мен. Тогава виждам на гребе-
на фигурата на Абдула – хунзата, който знаеше всичко. Прави ми знак с 
ръка да отида при него. Аз се изкачвам, а той ми казва: „Ето тук мо-
жеш да опънеш палатката си. Никой няма да те безпокои.“ Аз бъркам в 
раницата и о – ужас, нямам палатка! Хунзата подновява прекъсната-
та си молитва към Аллах и забива чело. Аз загубвам вкус към изкачва-
нето, мечтата ми за върха се изпарява, а тялото ми натежава. Чудя 
се какво, по дяволите, правя тук. Поемам тежко по склона с последни 
сили.  

Тук не само фантазии, а и халюцинации ще получиш! Почти дено-
нощие съм на това летище. Самолетът от Дубай за Истанбул закъснява 
вече един час.  

Истанбул и у дома 
6.06. От летището „Ататюрк“ трябва да стигна автогара за София. 

Опитвам се да поразузная, но турците не ме разбират. Тъкмо се тюхкам, 
че и тук никой нищо не разбира и промърморвам: 

– Добре се насадих. 
Чувам глас зад себе си на български: 
– Мога ли да ви помогна? 
Обръщам се. Жена на средна възраст, чието семейство е дошло тук 

много отдавна. Тази жена при цялата си умора и с целия си багаж ме во-
ди от аерогарата до гарата, като сменяме няколко автобуса. Истанбул 
прилича толкова много на София – имам предвид хората и атмосферата. 
Същата лека мърлявост, лек хаос, откритост на хората. Жената (Бахрие) 
прилича на българка: недоволна от живота, критична, скептична и ус-
лужлива.  

На гарата се натъквам на куфарните търговци. Оплакват се от слаба 
търговия. Че как няма да е слаба, като стоките вече вървят в огромни 
тирове срещу минимални мита и такси. Вечна и неизменна изглежда 
балканската мизерия. Тя напомня с нещо на вечна и неизменна Индия. 
Мирише на мръсно, гнило, запуснато. 

Цигани и етнически турци придават на Балканите вид на Ориент и 
никакви усилия няма да променят това: ние сме твърде меки и уязвими 
за агресивната антицивилизована позиция на ромите: в момента те ни 
представят и в Европа. Вече 13 години сноват из света и носят картината 
за България. Не правим нищо по въпроса. Никой не прави усилия да ги 
спре. Всъщност нашата толерантност е просто безотговорност за собст-
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веното ни бъдеще.  
Знам, че ме чака и другата България, леко прикрита: България на 

ненадминатата кухня, България на най-красивите жени в света. България 
значи реален живот в цялата му пълнота и прелест, с всичките му ми-
ризми и вкусове. Ах, как ми се ходи и на море, и на планина.  

В София съм и си купувам вестници. Картинката е позната: води се 
поредният дебат и се вихри поредният скандал. У нас скандали се правят 
от нищо и всички ги нищят. Каква глъчка, каква лудница! На гарата ме 
поема Детелина и оттам направо в кварталния ресторант за чисто бъл-
гарски обед! 
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Послеслов 

И японците като нас работят, а когато могат, зарязват работата – 
това го видях с очите си. И там има чакане и лошо обслужване. Работят 
по-усърдно и изпипват нещата докрай. И те като нас се веселят, макар и 
по-неумело. И те като нас се любят, макар и по по-регламентиран начин. 
И те си плащат солените сметки за ток и газ, но без да се сърдят. Изпла-
щат десетилетия скромните си жилища. Тясно им е и нямат време. И те 
се лъжат, мамят и корумпират. И те се харесват или ненавиждат. Но само 
по-малко си завиждат и пречат взаимно от нас. И те се раждат и умират в 
същия ужас като нас. 

Това, което смятаме от далеч за „японско и само японско“, се оказва 
частично, фрагментарно, противоречиво, нетипично, а понякога просто 
невярно. Така че да твърдиш: „Аз разбирам Япония“ или „Аз искам да 
разбера японците“ – е пресилено. Не защото има бариери и няма време, а 
защото няма някакво неподвижно ядро, наречено „японско“. Япония ве-
че не е така чиста и различна. Огромното разстояние, което ни дели, не 
означава някаква затворена и уникална дистантна същност. Всичко тук е 
доста шарено и е в движение. Казаното преди двайсет години за „японе-
ца“ вече е доста подвъпросно. 

Япония се оказа и огледало, в което видях България. Този образ ми 
хареса. Видях прелестния живот сред тази райска земя, богатствата 
от усещания, на които се наслаждаваме, мястото и времето за една 
несравнима свобода и мъдростта на баланса между работата и по-
чивката. Оцених несравнимата ни изобретателност. Видях също колко 
много ни липсва съгласие, координация и заедност, задължителни за на-
ционалното пътуване напред.  

Когато се върнах в родината, ме порази несекващата глъч на едно 
невъзприемано преди от мен говорене. Говорене, говорене, говорене без 
отдих и изход. Спорове, дебати, дискусии, скандали, конфликти – цялата 
тази гюрултия не спира и се излива като помия върху българския живот. 
И всеки върви в своята си посока, без да се съобразява с другите. Бях 
онемял и зашеметен си давах сметка, че моето мълчание с нищо не може 
да се противопостави и по никакъв начин не мога да спра милионното 
бълнуване и щъкане, което изпраща в нищото страхотни порции човеш-
ка енергия.  

Крос-културният опит в онази чужда страна в светлината на Дзен се 
оказа пробив за мен. Излязох неусетно извън привързаността си към въз-
гледите, мненията, позициите, „идентификацията“. Погледнах на фило-
софията, с която се занимавам от трийсет години, за пръв път отстрани. 
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Намерих много думи. Думи, натежали от мисли; огромни мрежи от по-
нятия, които делят света на категории, неща и събития, а хората на мне-
ния, възгледи и позиции. Тази мрежа от деления и пътища не води до 
яснота и не стига доникъде. А светът продължава да е тук, в дишането и 
пулсирането на нашия живот, и продължава да бъде все така прелестен и 
загадъчен. Нека да си остане така! 

Погледнах на самия себе си отстрани и видях, че моят аз е просто 
струпване на нагласи, идеи, мисли, мнения, навици, образи, спомени, 
представи и планове. Това струпване се размества и въпреки всичко ос-
тава да тежи през целия живот. Колко е жизнено да можеш да смъкваш 
тази тежест и да не позволяваш твоят аз да се превърне в огромно Его, 
което закрива хоризонта от-край докрай и му слугуваш до края на дните 
си.  

Забрави за всичко това, за цялата тази словесна бъркотия, остани 
гол и чист в живота си всред света и тогава ще намериш само едно удив-
ляващо приключение – защото какво друго, ако не прелестно пътуване 
през неразбираема земя е нашият живот?  

 
*** 
Мястото е чуждо и неизвестно. Нито поле, нито планина. Никак-

во място. Но е на земята. Небето е мрачно.  
Място на среща. 
Японецът е пръв. След него идва американецът. Немецът разцепва 

секундата. Китаецът дотърчава запъхтян и се изплюва. Българинът се 
довлича с ръце в джобове и кима на останалите.  

Американецът се представя и пита останалите:  
– Where come you from? 
И тогава светкавица блясва в небето. Японецът се обръща с гръб и 

се свива. Китаецът се извръща, ругае шумно и се изхрачва. Американе-
цът казва: „Shit!“, а германецът просъсква: „Schaise!“ Руснакът нищо 
не казва, нито прави. Защото го няма още. Закъснява. Българинът пра-
ви кисела физиономия, пъха си ръцете в джобовете и казва: „Нещаст-
ници!“, но не уточнява кого има предвид.  

Ако американец стигне края на света и срещне случайно Бог, 
бродещ там, за да си вземе нещо забравено, ще го попита непременно:  

– Where are you coming from? 
 
*** 
Наистина, откъде идваме? И накъде отиваме? И кое е мяс-

тото, на което сме се озовали? 
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Япония е на изток от Изтока, но и на запад от Запада. България 
пък е на изток от Запада и на запад от Изтока. То като погледнеш, на 
кълбото няма нито изток, нито запад. Някои японци наследяват вяра-
та в обещаваната от Амида Чиста земя. Някои българи вярват, че Бог 
ни симпатизира. Но никой не знае за какво става въпрос. 

А аз продължавам да скитам насам-натам и да драскам на 
хартия следите от стъпките си по тази вълшебна земя.  

10 септември 2003 
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