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Тази книга представя Япония в десет фрагмента от 
нейния живот.  

Тя не е научно изследване, нито историческа хро-
ника. Тя е колекция от факти, удивления и размишления 
на западния човек за загадките на Япония: произходът, 
езикът, клановете и шогуните, самураите, Дзен, нинджите, 
отношението към чужденците, Якуза, японската еротика, 
японското чудо. 

Книгата съдържа данни, факти и западни и японски 
коментари на фактите. Авторът е склонен по-скоро да да-
де думата на онези, които познават по-добре Япония, от-
колкото да развива свои концепции.  

Българският читател вече знае доста от Япония 
благодарение на многобройните филми и книги, които се 
появиха напоследък. Те показват предимно туристическа 
Япония и не са достатъчни за разбирането й. Тази книга 
също не е достатъчна – такова разбиране може да се по-
лучи само когато живееш продължително в тази наистина 
удивителна страна.  

Затова ‘авторът’ е предимно колекционер на интри-
гуващи фрагменти, и много по-малко анализатор и съдник. 
Единствената претенция на книгата е да представи спе-
цифичното за Япония, което стои ‘зад’ широката картина, 
която се разстила пред зрителя и читателя от страната 
Япония – далечна и близка, много различна и все пак по-
нятна, доколкото там живеят хора като всички останали.  

В книгата са използвани много източници – древни 
и съвременни книги и публикации в печата и в Интернет. 
Използваните фрагменти от онези, които са налице в бъл-
гарски преводи, са взети от преводите. 

Нищо, казано на тези страници, не трябва да се 
възприема като окончателно, разбира се. Нещо повече: 
казаното е обременено с непълнота и грешки, които по-
запознати с една или друга тема читатели ще намерят. 
Това е неизбежно, ако искаме да представим загадките на 
Япония в малка книга с фрагменти от японския живот. 

Благодаря на съдействието на консултанта на из-
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данието Димитър Ялнъзов, преподавател в Киотския Уни-
верситет. 

Книгата е предназначена за най-широк кръг чита-
тели – всички, които се интересуват от Япония. 

Редакторът  
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НИППОН, НИХОНДЖИН, НИХОН-
ГО  

Страната на изгряващото слънце. 
Аматерасу Омиками 

Страната на изгрева 
‘Страната на Изгряващото Слънце’ звучи светло-

патетично и привличащо. Но “Великото Начало е далечно 
и тъмно”, пише Ясумаро, първият летописец на началата 
на Япония (Kojiki, Кодзики, с. 29) 

Но това име е дошло с чисто посочващо намере-
ние. Създали са го китайците. Те са смятали винаги своя-
та собствена огромна страна за цял свят или в по-мека 
форма център на цивилизования свят, около който са раз-
положени разпръснати и некултурни племена. Джунгуо 
(оригиналното име на страната, която ние наричаме Китай 
по древното име Катай на държавите между Яндзъ и 
Жълтата река) значи ‘централна страна’, а в един момент 
китайците разбрали, че на островите на изток, откъдето 
изгрява слънцето, има страна, населена с дребни хора. Те 
нарекли тази страна Джи-пен или ‘Земята на изгрева’. То-
ва удовлетворило японците – те възприели това название, 
което звучало на японски ‘Ниппон’. Китайското име Джи-
пен достигнало Европа първо чрез Марко Поло в ужасно 
изкривения вариант Джипанго, а после отново през Малая 
и Източните Индии, където то било произнасяно повече 
като Джапан и Джапън.  

Илюстрация: Карта на Древна Япония 
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Семейството богове 
Ето какво разказва една от първите японски книги, 

писана с китайските знаци, Коджики (Записи за делата на 
древността) на летописеца Ясумаро, който записва ста-
рите устни предания. 

Бог Изанаги и Богиня Изанами, брат и сестра, са 
родители на японските ками, подобно на Зевс и Хера в 
гръцката митология.  

“На този остров те се спуснаха от небесата, издиг-
наха небесен стълб и положиха просторни покои. Тогава 
Бог Изанаги попита Богиня Изанами-но микото, своята по-
малка сестра: “Как е устроено твоето тяло?”; а тя отгово-
рила: “Моето тяло расна-расна, а има едно място, което 
така и не израсна.” Тогава Бог Изанаги-но микото произ-
несе: “Моето тяло расна-расна, а има едно място, което 
твърде порасна. Затова, мисля аз, мястото, което на тяло-
то ми твърде е израснало, да го сложим в мястото, което в 
твоето тяло не е пораснало, и да родим страна. Е какво, 
да я родим?”. Богиня Изанами отговорила: “Това ще бъде 
хубаво!” (Kojiki, Кодзики, с. 40) 

Камите на пръв поглед са божествени същества 
подобни на гръцките богове, но не са съвсем такива. Те 
понякога се показват и действат физически, като хората, 
но силата им е в тяхната спиритуалност и съзидателна 
мощ. Те поначало са невидими, а могат да правят стра-
хотни неща като слънцето, островите и секса, в резултат 
на което раждат други ками, а също така и първия импе-
ратор. Камите се получават и от умрели хора, могат да се 
вселяват – като духове, и да се явяват – като призраци. 
Те са своенравни и делата им са пронизани от страсти, 
случайности и хрумвания. Нали никой не може да им дър-
жи сметка, май и Дао.  

По онното (‘китайското’) четене на йеорглифите за 
ками (шин – божество, дух) и (до, то – път) името на тази 
анимистка религия е Шинто – ‘Път на боговете’. И това е 
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уникален случай на жива и до днес митологична религия 
във високо развита цивилизована страна. Японците съби-
рат камите на умрелите си близки около големи огньове в 
планината през лятото. 

Японското небесно семейство са носители на ки-
тайското мъжко и женско начало Ин и Ян и обитават небе-
то (Тен). Те раждат безчислено множество богове, между 
които богинята на слънцето Аматерасу, както и боговете 
Оямацуми, Сусано и богиня Кушинадахиме. 

Следващото поколение включва божествата Ива-
нагехиме, Конохананосакуяхиме и Хонониниги (пряк 
наследник на Аматерасу). Окунинуши наследява Сусано 
и богинята Кушинадахиме. След това се появяват божес-
твата Тойотамабиме, Хоори и Ходери, деца на които пък 
са Тамайорибиме и Угаяхукиаезу. А сега внимание: Бо-
гинята Тамайорибиме и богът Угаяхукиаезу раждат първия 
японски император Джимму.  

Пра-семейната кръвосмесителна двойка потопили 
инкрустирано копие в океана. Капките от върха на копието 
направили Японските острови Хоккайдо, Хоншу, Шикоку 
и Кюшу. Големият магьосник Изанаги създал тогава Боги-
нята на Слънцето Аматерасу от лявото си око и Бога на 
Луната Цукийоми от дясното. Внукът на Аматерасу, Ни-
ниги, слязъл на земята да надзирава развитието. Внукът 
на Ниниги Джимму, станал император на Япония и негови-
те наследници управляват оттогава без прекъсване! 

Японците приемат всичко това по малко специален 
начин, различен от този на другите народи. Мотоори Но-
ринага (19 в.), пише, че самата невероятност на това на-
чало е най-сигурното доказателство за истинността на ми-
та. Никой не би измислил толкова невероятна история. 
Ниниги бил слязъл именно на южния о-в Кюшу, на върха 
Такачихо, през 660 г. пр.Хр.! Както и да се отнасяме към 
мита, наистина там, на Кюшу и тогава, през 7 в. пр.Хр., 
започнала японската предистория – някъде по това време 
се преселили първите пра-японски племена. 

Има нещо наистина автентично в тези митове – 
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действията на камите, както и на други митични божества, 
са трудно разбираеми и често изглеждат не особено инте-
лигентни, пълни са с най-трогателни и с най-ужасни чо-
вешки слабости. В тях се забелязва една изначална наив-
ност и експериментиране със създаващия се свят – сякаш 
виртуална игра с истински за хората, физически явления. 
В силна степен неяснотата на Коджики се дължи не само 
на мита, но и на езика – това е началният етап на усвоя-
ване на китайските знаци в японския език.  

Нека да преразкажем в съкратен и разбираем ва-
риант някои от събитията в тази грандиозна игра. 

Слънцето зад скалата 
Аматерасу Омиками, което значи ‘богинята, ко-

ято блести в небето’, е най-великия японски бог.  
Нейният брат, бог Сусано, бил винаги ужасно по-

дъл спрямо нея. Един ден той хвърлил конска кожа в 
нейния храм. Девойките от храма шиели и остър ши-
вашки инструмент случайно пробол до смърт една от 
девойките.  

Сърдита, Аматерасу се скрила в пещера зад го-
лям камък и останалият свят се загубил в тъмнина.  

Другите богове се заели да я извадят иззад ка-
мъка. Те направили голямо събиране пред скалата, и 
Аматерасу била толкова любопитна, че ги попитала 
какво става. Един от боговете ехидно отговорил: ‘Дру-
га велика богиня се появи и правим парти за нея.’ Когато 
наивната Аматерасу се показала иззад камъка малко, за 
да погледне, един от боговете я издъръпал изотзад и 
дневната светлина засияла над света отново.  

Така женското любопитство на божеството победи-
ло тъмнината. 

(Някои други азиатски народи също имат подобни 
истории. В тези истории, богиня също представлява слън-
цето.) 
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Подземният свят 
Бог Изанаги и богиня Изанами създали островите 

на Япония и останалите богове.  
Един ден, когато Изанами родила бога на огъня, 

тя умряла от изгарянията. Изанаги чувствал, че не мо-
же да живее без жена си, затова отишъл в подземния 
свят, за да я види. Когато я видял, тя казала: “Аз вече 
ядох от храната на подземния свят, затова не мога да 
се върна при теб. Но тъй като си дошъл тук, за да ме 
видиш, аз ще попитам бога на подземния свят дали мога 
да тръгна с теб. Ти трябва да ми обещаеш нещо. Не се 
опитвай да ме поглеждаш, докато не се върна.” 

Обаче Изанаги не могъл да чака и отишъл в дво-
реца на подземния свят. Там той видял ужасното тяло 
на жена си с червеите, които са го полазили, и ужасява-
щите богове на гръмотевицата. Незабавно Изанаги по-
бягнал обратно и използвал голяма скала, за да затвори 
пътя на жена си обратно. Това е скалата, която разделя 
подземния свят от този свят.  

(Историята е много близка до историята на Орфей 
в гръцкия мит. Твърди се, че това не е просто съвпадение, 
гръцкият мит или този на ориенталските страни би могъл 
да дойде до Япония през Китай и Корея.)  

Господарят на Земята 
Имало е по-силни богове на небето, но както не-

говото име Окунинуши или Господарят на Земята го-
вори, той бил най-висшият бог на земята в древна Япо-
ния.  

Когато Окунинуши бил млад, братята му го мра-
зели и планирали да го убият. Те заблудили брат си ка-
то истински ками, като му казали: “Ще уловим голям 
червен див глиган в планината и ти ще го хванеш през 
слабините.” Но вместо див глиган те накарали Окуни-
нуши да хване голям, горещ камък и се изгорил до 
смърт. Майка му почувствала голяма мъка и помолила 
боговете вземат Окунинуши обратно на небето и да го 
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върнат отново към живота.  
Братята, обаче, имали друг план. Те отворили 

цепнатина в едно дърво, набутали го в дупката, затво-
рили цепнатината и Окунинуши останал вътре. Но след 
време с помощта на майка си Окунинуши бил съживен 
отново. Той отишъл под земята, за да си търси жена, а 
после се върнал на земята, за да стане господар. Той 
бил връщан към живота два пъти и се върнал от подзе-
мията, но това не е било изненадващо (той е бог на зе-
меделието). Според древните хора за онзи, който е бли-
зък до растенията, смъртта и съживяването ще идват 
всяка година. 

Дворецът на дъното на морето 
Ходери ловял риба в морето, а брат му Хоори ло-

вувал в планината. Един ден те сменили ролите си и 
Хоори отишъл в морето да лови риба. Но не само не мо-
жал да хване нищо, а и загубил кораба на брат си. Тогава 
един старец помогнал на Хо-ори и той отишъл до 
двореца на морския бог на дъното на морето. Там той 
се влюбил в красивата дъщеря на морския бог и напълно 
забравил брат си. Той живял в двореца на дъното на мо-
рето цели три години. Накрая си спомнил за кораба и го 
намерил с помощта на морския бог. Когато Хо-ори си 
тръгнал, морският бог му казал как да победи брат си и 
Хо-ори успял да го подчини. Казва се, че Хо-ори е пред-
шественик на японските императори, а Ходери е пред-
шественик на пришълците, дошли от юг през морето.  

Змията с осемте глави 
Боговете прогонили в изгнание дивия бог Сусано 

и той се приземил на ‘Ицумо’. Там той чул, че всяка го-
дина една змия с осем глави изяждала една от девойки-
те в селото. Тази година жертвата трябвало да бъде 
принцеса Кушинада. Сусано направил предложение на 
нейните родители да се ожени за принцеса Кушинада, 
ако може да спаси живота й. Родителите й приели това 
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предложение с голяма радост. 
Следвайки съветите на Сусано, хората от село-

то направили ограда със седем порти и сложили стък-
леници пълни със саке под всяка порта.  

Тогава змията дошла. Всяка от нейните глави 
дошла до една от портите и започнала да пие саке. 
Скоро чудовището се напило и Сусано го разсякъл на 
парчета, докато то спяло. Сусано се оженил за принцеса 
Кушинада, както обещал, и построил голям дворец в 
Ицумо. 

(Сусано е брат на великата богиня Аматерасу. Той 
може да се сравни с гръцкия бог Посейдон, но тази исто-
рия е много близка до историята на Херакъл, който убил 
чудовището Хидра.) 

 
Шинто е пълно с народни легенди, поверия и суе-

верия. В Цукумогами – сборник със средновековни пре-
дания и легенди, е написано: “В сказанията за Ин и Ян се 
казва, че минат ли сто години, предметите се превръщат в 
духове и подлагат на съблазън човешките души. Тези ду-
хове се наричат ‘цукумогами’.” 
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Нихонджин: Японците и тяхната уни-
калност  

Ямато 
Неясен е произходът на японците – първата мисте-

рия на Япония. Най-вероятно те са дошли от Корея на о-в 
Кюшу (най-близък до Корея) и се заселили на о-в Хоншу 
около днешните Осака, Киото и Нара. Племето им не било 
първото на Хоншу. То заварило културата Яои, оставила гиган-
тски надгробни могили, наречени кофун и подобни на тези от 
корейския полуостров. Така или иначе, никой не отстранил 
японците от острова.  

Според националистичното схващане (‘нихонджин-
рон’), японците са си самостоятелна раса, а що се отнася 
за произхода – или е от Ками, или е от много древно разк-
лонение на азиатските хора. 

Първата японска земя и страна се нарича Ямато – 
въпросният Южен Хоншу.  

Ямато не е случайно място – то е избрано явно за-
щото е най-богатият селскостопански регион в Япония. 
Царете на Ямато разположили тяхната столица в Нанива 
(съвременна Осака) и спечелили хегемония над поземле-
ните аристократи с това, че ги направили силни и богати. 
Според нихонджинрон именно те построили за себе си 
великолепните гробници кофун. Оформената като клю-
чалка гробница на Нинтоку е по-дълга от пет футболни 
игрища и е два пъти по-обемиста от Голямата Хеопсова 
Пирамида!   

Както при Яои, основната обществена маса била 
уджи; над тях доминирала аристокрация. Тази военна 
аристокрация станала най-силна каста в Японската исто-
рия от ерата Хейанчак до Мейджи, който слага край на 
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самурайството. Още оттогава в страната на изгряващото 
слънце бушували войни. Аристократични семейства не се 
примирявали в борбата си за власт.  

Днес Ямато е почти легенда и упование за ностал-
гичните японци. Те се връщат към Ямато всеки път, когато 
се почувстват далеч от корените си, потънали в западизи-
ране и модернизиране.  

Към Ямато се връщат не само с носталгия, а с 
твърда убеденост в изключителността на японската стра-
на и представителите на доктрината за японската изклю-
чителност, ‘Нихонджинрон’. 

Нихонджинрон 
Нихонджинрон (буквално: ‘учение за японския чо-

век’) е доста екзотична японска националистична доктри-
на. Първият модерен вариант на теорията за Ямато при-
надлежи на Мотоори Норинага, който утвърждава исти-
ната за божествения произход на Япония. Според неговия 
ученик Хирата Ацутане, Япония е оригинален прароди-
тел на всички страни, главната или коренната страна в 
света. Императорът е единствен истински Син на Небето и 
суверен на света, отреден да управлява всички в четирите 
посоки като господар. (Wolferen, The Enigma of Japanese 
Power, р. 266) Бившият премиер Ясухиро Накасоне 
основава преди няколко десетилетия Интер-
университетски център, който изследва отличителността 
на японската култура. Целта му е да формулира нов пог-
лед върху световните цивилизации. На негова база е съз-
даден нов институт в Киото. Градската управа има амби-
циозната задача да превърне Киото в световна културна 
столица (Declaration of Kyoto as a city open to the free ex-
change of World Cultures). 

Нихонджинрон е кокутай (национална) идеология 
по времето преди Втората световна война. Национализ-
мът на японците и изтъкването на уникалността им върви 
заедно с позападняването. Едното уравновесява другото. 
Национализмът компенсира отварянето. Японците чувст-
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ват нужда от по-дълбока опора в себе си, когато приемат 
чужди културни модели без яснота как те ще повлияят на 
японската душа. 

Не знам дали японците го отбелязват, но те всичко 
сравняват в оста Япония – Запад. Не се споменава нито 
Китай, откъдето те все пак са взели културата си, липсва 
целия останал Изток: ислямът, Индия, арабите, а така 
също и цяла Африка!  

Западът става точка на отнасяне. Японците колек-
тивни – западняците индивидуални, японците мълчаливи – 
западняците говорящи, японците йерархично организи-
рани – западняците егалитарни. Емоционалната доминан-
та в това усилие е широкоразпротраненото японско чувст-
во за малоценност, сравнени със запада – неудобство, 
което японците отчаяно се опитват да превъзмогнат.  

На японците постоянно се напомня изключител-
ността на тяхната култура и на техните вярвания, обичаи и 
начин на живот от техните учители, вестници и телевизи-
онни програми. Тези идеи са потвърдени от многобройни 
цитати на официални публикации, и е създадена уникален 
вид литература посветена на предмета. В Нихонджинрон 
не само се твърди, че японците са несравнимо различна 
порода хора, но и това, че японският живот превъзхожда 
останалите в света. Макар, че Нихонджинрон включва ня-
кои много пресилени теории, той формулира основания за 
много широко поддържани вярвания в страната. Японски-
те читатели могат да виждат преувеличенията в това уче-
ние, но чувстват, че неговите основни идеи относно изк-
лючителността на тяхната култура са верни. 

Трябва да признаем, че именно в рамките на Ни-
хонджинрон са изказани и съотнесени със Запада истинс-
ки особености на японския народ. Едно внимателно про-
читане на тези автентични япански изследвания, изчисте-
но от идеологическите наслоения, дава безценни ориен-
тири за разбиране на Япония. 
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Нихонджин 
‘Учението за японския човек’ е разклонено и де-

тайлно по протежение на всички природни и обществени 
науки. Биолозите от Нихонджинрон например допускат, че 
японците имат специална физиология. Не приемат ре-
зултатите от тестовете за наркотици на западняците. 
Джаред Тейлър преди две десетилетия разказва, че в раз-
говор с японка на средна възраст тя се обявила против 
браковете с американци: “В края на краищата, японците 
имат по-ниска телесна температура и по-дълъг период на 
бременност от западняците.” Много японци мислят че бре-
менността трае десет месеца, защото пресмятат срока по 
лунарен месец (28 дни). В Нихонджинрон се смята, че 
многото месо прави западняците да миришат особено и да 
боледуват специфично. (Taylor, 1983, Shadows of the Ris-
ing Sun, Сенките на изгряващото слънце, р. 30) Физи-
ологът на мозъка Таданобу Цунода прави съмнителното 
разкритие, че японският мозък е различен от този на ев-
ропейците и останалите азиатци. Японците работели пре-
димно с дясното си полукълбо и това задавало парамет-
рите на японския език, насочвало японския живот и офор-
мяло японската култура. (Tadanobu, The Japanese brain: 
uniqueness and universality, Японският мозък: уникалност 
и универсалност) 

Нихонджинрон подчертава, че японците не вярват 
на универсалните ценности и са ‘не логични’. Оттук се 
продължава: тези характеристики позволявали на японци-
те пряк контакт с ‘тук и сега’ в конкретните обстоятелства, 
и ги правели да изпитват повече обич към другите хора. 
Западните мисли и обноските са наречени ‘сухи’ и ‘твър-
ди’, докато онези на Япония били ‘мокри’ и ‘меки’. За раз-
лика от хората на Запад, които са несвързани както зърна 
на пясък, японците, в следствие на тяхната ‘влажност’ и 
‘мекота’, се сплотяват заедно както лепкав ориз. Анало-
гично, Западниат разум е наречен ‘студен’, ‘сух’ и ‘нетоле-
рантен’, докато японският подход е ‘топъл’ и следователно 
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повече човечен. Теоретиците на Нихонджинрон смятат, че 
японците са извънредно чувствителни към нуждите на 
другите и имат специален дар за безмълвна комуникация. 
Те също така вярват в това, че групата е по-важна, откол-
кото индивида и затова предпочитат да отдадат себе си в 
обществения живот. 

Много малко сериозни изследвания на японското 
общество, написани от самите японци, не са повлияни от 
Нихонджинрон. Учудва също така колко то е повлияло на 
писанията и оценките на чуждестранни наблюдатели. 
Възможността подтисничеството и индоктринацията да са 
повлияли на поведението на японците не е разгледана от 
теоретиците на Нихонджинрон; според тях, японците сами 
ограничават своите действия, не претендират за ‘права’ и 
винаги се подчиняват на онези над тях, не защото нямат 
друг избор, а тъй като това е естествено за тях. Според 
много Нихонджинрон теоретици, японците са родени със 
специално качество на мозъка, което ги кара да подтис-
кат своята индивидуалност. 

Една от съществените концепции на Нихонджинрон 
е, че Япония е нация с расова чистота и обществена 
еднородност. Гордостта на японците се подхранва с фак-
та, че тяхната страна няма малцинства и че всеки е уп-
равляван от еднакви групово-центрирани мотиви и морал. 
Тази концепция умишлено пропуска големите местни из-
менения в обичаите и нагласите, а и почти три милионен 
‘буракумин’ (хора извън класите, членове на най-низшия 
слой, безвъзвратно различени по силата на исторически 
произход, основан на прародителски професии, които 
страдат от дискриминация и почти пълна липса на права), 
за които се говори много унизително; плюс почти едни ми-
лион родени в Япония корейци, на които се отказва пълно 
гражданство, както и достъп до много професии; окинавци; 
малък брой Айну и стотици хиляди натурализирани корейци, 
китайци и други хора с чуждестранен произход. 

Другият аспект на мита за еднородността е, че 
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Япония е безкласово общество, със съвсем малки раз-
лики между богати и бедни. Каквито и да било статисти-
чески данни ще покажат, че това е напълно невярно. 

Популярна подкатегория Нихонджинрон-теории се 
отнасят до японския език, който според много японци е 
много труден за изучаване не поради неговата извънредно 
усложнена писмена система, а тъй като има специален 
дух, не намираем в който и да било друг език. Този дух, 
известен като котодама е важен аспект на теорията за 
‘изключителното превъзходство’. Има изречения от много 
‘чист’ японски тип, които формулират дълбоки смисли, 
недостижими за другите езици. Вярата в изключи-
телността на японския език е много важна за Нихонджин-
рон, тъй като осигурява повече аргументи за японското 
преимущество чрез противопоставяне на деликатните ню-
анси и съпътстващи значения на японските думи, ямато 
котоба с техните ‘по-сурови’ и ‘по-елементарни’ чужди ек-
виваленти. 

Разбира се, Нихонджинрон като национална докт-
рина преди войната е била затъпяваща идеология. Наив-
ният възторг, който тя e създавала у невежите и индокт-
ринираните, се е превърнал в нихилизъм и апатия след 
крушението на Япония през Втората световна война. Ни-
хонджинрон ‘със своя интелектуален боклук създава об-
щата интелектуална нищета на следвоенния японски жи-
вот’ (Wolferen, р. 271) на фона на липсата на интелектуал-
на традиция. Тази доктрина усилва до гротескни мащаби 
вкорененото у японците чувство за изолираност от света, 
различност, чуждост и превъзходство.  
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Нихонго:  

Езикът. Ямато котоба и канджите 

Нихонго 
‘Самият дявол го е измислил!’ 
Това възклицание се отнася за японския език (яп. 

нихонго) и е изречено от главата на първата католическа 
мисия в Япония през 16-ти век Франсис Ксавиер, заел да 
учи езика (неизбежно за мисията му) и даже да направи 
речник.  

Японският език е мистерия, не прилича на други 
езици. В Нихонджинрон и в сърцето на много японци той 
се превръща във вътрешна тайна на японската култура. 
Разкривал издържливостта на японците и естетиката на 
смирената красота. В него няма и следа от китайски или 
корейски. Неизвестностите около японския, естествени за 
един изолиран език, са част от неизвестностите около 
японците. Ако се съди по малките дървените къщички, ко-
ито японците строели още тогава, те идват от юг, от Ма-
лайския архипелаг. На островите вече са били ‘косматите’ 
айну, сякаш наследници на бяла раса. Със сини очи, може 
би айну са дошли от Сахалин през Хокайдо и Хоншу.  

Изглежда, вълните от имигранти се смесили и ска-
лъпили език, нов за всички. Японският е като че ли ал-
тайски тип език – поне такива са допусканията на езико-
веди.  

С езика японците обясняват своя характер.  
Японската реч е сричкова и всяка сричка (яп. мо-

ра) е ‘отворена’, т.е. състои се от съгласна-гласна. Срич-
ката вместо звука, веднъж разпозната като неделима еди-
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ница, ограничава силно възможните комбинации. Гласните 
а, и, у, е, о, първо, са основни фонеми, а после с тях се 
комбинират съгласните к, с, т, н, х, м, р и се образуват 
основните срички. Към тях се добавят звуците я, ю, н, 
плюс производните срички с г, з, д, б, п. Сричките в крайна 
сметка са 114, толкова са и писмените знаци в сричковите 
азбуки хирагана и катакана (по 46 основни знака плюс 
производните).  

В думите няма ударение. В азбуките няма главни 
букви. Тези фонеми се изписват с двете паралелни японс-
ки азбуки хирагана и катакана (съответно за свои и чужди 
думи). Но тези азбуки са само допълнение към основната 
писменост – йероглифната. 

Японците възприемат от Китай йероглифите, 
‘канджи’ (‘китайски букви’). Йероглифите изобразяват 
предметите и идеите и са независими от произнасяните 
думи. Китайските букви значат неща в същия свят, в който 
живеят всички хора и затова могат да се използват и с 
чужда звукова система. Те не означават просто китайски 
думи, а неща. Пример: Числото 5 звучи по различен начин 
на различни езици, но означава все едно и също. В Китай 
различните диалекти са обединени с йероглифите.  

Затова японците, след като корейците вече използ-
вали китайските букви за техните имена, сами приели кан-
джи. Канджите се приели с техните значения, но на японс-
ки думите за тях (родното четене) били съвсем други. Така 
още отначало се оформили две четения на канджите: он-
йоми и кун-йоми (съотв. ‘китайско’ и ‘японско’ четене). 
Това създало двуяка употреба на китайските знаци. Един 
йероглиф може да се вземе и като значение, и като произ-
носима на китайски сричка, и двата начина за използване 
на канджите затрудняват първите писатели и хроникьори. 
Да вметна, че ‘китайското четене’ няма почти нищо общо с 
валидното днес китайско четене на тези йероглифи. Един 
и същ китайски знак получава най-малко две, но в повече-
то случаи по няколко различни четения (и понякога значе-
ния), защото има синоними и варианти на думите.  
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“Но във времената на дълбоката древност думите, 
точно както и мислите, са били прости, и да се излага съ-
чинение и да се строи фраза само с китайските знаци, е 
трудно. Ако пишем само с помощта на (китайските) ‘зна-
чения’, то и думите няма да съответстват на смисъла. Ако 
пишем само с помощта на ‘звуците’ (японските срички, из-
писани с йероглифи), то изложението ще стане твърде 
дълго. Затова аз използвам в една фраза и ‘звуците’, и 
‘значенията’. Ту пиша за едно дело, използвайки само 
‘значенията’. А после там, където смисъла на думите е 
трудно различим, аз съм осветявал значението с обясне-
ния.” Така пояснява летописецът на Коджики Ясумаро 
(Коджики, с. 34) 

Друго усложняване, въвело несъответствието на 
японския с китайския по структура. В китайския на практи-
ка няма граматика (функцията на частите на изречението 
се определя от мястото им в словореда). Японската гра-
матика обаче е много сложна и многобройните частици и 
суфикси не можели да се изпишат с канджи.  

Трябвало е непременно да се въведе азбука. Съз-
дадени били две азбуки: за родни и за вносни думи – хи-
рагана и катакана, които се приписват на Кобо Дайши, но 
техният автор не е известен. И двете азбуки са извлечени 
пак от канджите след стилизиране (предимно овално при 
хирагана и линейно при катакана). А след началото на мо-
дернизацията нахлула и латиницата. Така в японския има 
канджи (минималният задължителен брой канджи е 2100, 
по решение на Министерския съвет от 1981 г. 1945), хира-
гана, катакана и ромаджи (латиница) – четири писмени 
системи. Можете да ги срещнете в един текст, в един па-
саж и даже в едно изречение.  

Илюстрация 2: хирагана и катакана 
В автентичните японски книги се пише отзад напред 

(книгата се отваря откъм ‘гърба’), отдясно наляво и отгоре 
надолу! Между думите няма граници и цялото изречение 
представлява една-единствена поредица от канджи и 
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хирагана или катакана. Няма главни и малки букви, няма 
удивителни, въпросителни, двоеточия, точка-и-запетая, 
многоточия... Краят на изречението, както в китайския, се 
бележи с малко кръгче. Има знак за пряка реч. 

Граматиката е добре дефинирана. Близка е до ко-
рейската и монголската. Изключително сложна е, по-
трудна е от немската. Основен носител на граматиката са 
частиците, които са много и с още по-много значения. Те 
характеризират съществителни и глаголи в изречението. 
Въпросните частици не кореспондират с частиците в ев-
ропейските езици. В някои отношения те приличат на па-
дежни форми.  

Няма единствено и множествено число, няма родо-
ве. В числителните обаче има цял ред наставки. Множес-
твеното число за зайци и птици е съвсем различно от мно-
жественото за моливи и краставици, за сгради, за машини, 
за плоски предмети. За дребни предмети и абстракти 
същности се използва китайското броене.  

В глаголите има една таблица: ‘го дан доши’ (пет 
степени на глагола), която класира ‘спреженията’ за нега-
тивно значение, за речникова форма, за заповедна, ус-
ловна и пожелателна. Да спрем дотук... А сега, ако още 
сте куражлии, можете да почнете уроците по японски. 

Японският език е изключително социален. Има 
различни думи, фрази, местоимения, обръщения и даже 
граматика за различни събеседници. До модернизацията 
буквално не може да се каже изречение, без да определи-
те собствената си класа и класата на събеседника. Тук 
влизат граматическите родове – трябва да определите и 
пола си. И днес са налице различни учтиви форми (кейго) 
за различни социални ситуации. Фразите във формалното 
общуване носят повече определяне на социални отноше-
ния и ситуации, отколкото информация за света.  

Японците проявили изключително умение в усвоя-
ването и изписването на канджите (както впрочем и във 
всичко, което те вземат от другите нации): “Това, което 
заслужава по-малко съмнение, обаче е, бързината, с коя-
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то, веднъж въведени в новото умение, те станали майсто-
ри в писането на китайски с гордост и удовлетворение. 
Фактически, скоростта и гъвкавостта на японската реакция 
в обстоятелства от този тип, когато и да са възниквали, е 
може би ключов въпрос в тяхната история като цяло.” 
Японците демонстрирали и в този момент, и после, своята 
адаптивна виртуозност, но и липсата на истинска креатив-
ност в литературата и изкуствата. (Busch, A Concise History 
of Japan, Сбита история на Япония, p. 28) 

‘Японският е невъзможен за гайджини’ 
Много японци смятат, че японският език е не-

достижимо труден за западняците. Това пак е форму-
лировка от Нихонджинрон. И наистина това е изключител-
но труден език: все едно учиш заедно пет езика. Затова те 
са убедени, че гайджините не могат да го научат посмърт-
но. Е, това вече не е вярно, защото много гайджини, оста-
нали в Япония, си го научават перфектно.  

Когато чуят своя език от представител на бялата 
(кавказката) раса, те не вярват на ушите си. Онези, които 
говорят японски, били наречени хен гайджин (‘луди чуж-
денци’). “Но за японците е почти чудо да чуят своя език, 
течащ от устните на бял човек. Наистина това статисти-
чески е необичаен феномен, но фактът, че аз съм израсъл 
в Япония не отслабва тяхното удивление. Изглежда им 
нелепо, че един кавказец (бял човек) би могъл да говори 
японски, независимо каква е средата му.” (Taylor, p. 31)  

“В по-голямата част от случаите ти правят компли-
мент, 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 другото. Освен това те имат 
комплекс за малоценност по отношение на белите хора и 
когато им говориш на перфектен японски, ти им засилваш 
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чувството за малоценност (замислят се защо един 
‘гайджин’ може да говори така добре на японски и защо 
един японец не може да говори английски, въпреки че го 
учи толкова много.)” (Ialnazov, Notes) 

От друга страна, японците трудно учат езици и това 
даже се признава от Нихонджинрон: измежду заключения-
та на физиолога Цунода лявото полукълбо на японците е 
специализирано по свой начин и затова логическите и 
езиковите им способности са по-малки. И срещу това сто-
ят доста факти на японци, които блестящо се справят с 
английския, стига да живеят в англоговоряща среда. Но от 
друга страна има японци, които и след осем години в 
Америка не знаят достатъчно английски, за да общуват с 
американци – те общуват с другите японци наоколо. 

Но японците в силна степен са убедени, че за тях е 
по-малко трудно да научат английски, отколкото за за-
падняците японски. Силно се съмнявам в това, тъй като аз 
за сто часа научих двете азбуки, хиляда японски думи, 
около 200 йероглифа и доста граматика (но не успях да се 
науча да говоря, да чета и пиша извън елементарни не-
ща). А мнозинството японци след шестстотин часа уроци 
по анлгийски в училище трудно правят изречение.  

Но вижте как са се изхвърлили преди век и полови-
на. Когато през 1858 г. след пробива на двеста и петде-
сетгодишната си пълна изолация от света, последните 
представители на правителството на шогуната (бакуфу) 
преговаряли с американците, те казали: “‘По-добре анг-
лийският да бъде официалния език: не се знае колко дъл-
го ще ви отнеме да пишете на японски; но дайте ни пет 
години и ние ще бъдем съвсем компетентни да кореспон-
дираме с вас на английски.’ Очевидно, не е имало надеж-
да за тънещия в мрак гайджин да научи толкова уникален 
език като японския.” (Taylor, р. 32) Джаред Тейлър, прека-
рал десетки години в Япония, разказва: “Когато срещнах 
група японци за пръв път, те се обръщаха между себе си и 
се шегуваха нервно относно моето владеене на японския: 
‘Е, сега има един чужденец, от който не можем да пазим 
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никакви тайни.’ Японците мислят за своя език като секре-
тен код, като за знак за събратя.” (Taylor, ibid.) Нихонго 
(японският език) е част от усещането им за уникалност. 

Японците са направили (някои биха казали ‘изха-
били’) страхотни усилия във вековете да учат писмения 
китайски. Учениците се мъчат с азбуките и канджите два-
надесет години, за да постигнат минимума, изискван от 
министерството на образованието. Японският народ (а там 
има много малко неграмотни) е пишел китайски от много 
векове и прави това до днес. И все пак японците много 
рядко се опитват да учат китайски език.  

“В Обединените Нации никой не опразва залата за 
дебати толкова бързо, колкото японската делегация и ни-
кога залата не се опразва толкова бързо, както когато 
японският представител чете реч. Допускате ли, че япон-
ците не са способни да подобрят качеството на нашите 
речи до нивото да речем на България или Горна Волта? 
Те не искат – и не могат. Тази мъчителна тъпота запазва 
тяхната изключеност” ... Японец обяснява: “‘Японците имат 
репутация на слаби лингвисти. Те изглеждат по-зле, 
отколкото действително са, защото те не искат реално да 
учат чужди езици – което значи английски в нашия случай. 
И ние искаме да възпрем чужденците да учат японски. Ние 
разглеждаме чужденците, които знаят нашия език като 
натрапници в нашето пространство.’” (Mikes, The Land of 
the Rising Yen, Земята на изгряващата йена, р. 37) 
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Камикадзе: Божественият вятър 

Камикадзе значи ‘божествен вятър’. Така японците 
нарекли страхотните тайфуни, на два пъти спасили Япо-
ния от нашествениците през 13 век. 

Оттогава ‘камикадзе’ е израз на дълбоката вяра, че 
японските ками и японския дух бдят над народа си във 
времена на опасност. Този дух е не някакъв единен субс-
танциален дух, подобен на ‘немския дух’ например, а е 
разпръснат в ками, хора, животни и даже растения. Ето 
какво твърди един класик на самурайската литература от 
17 век: “Когато веднъж учителят Танесада, основате-
лят на рода Чиба плавал в морето към остров Шикоку, 
задухал силен вятър и корабът бил повреден. Спасили го 
от потъване един вид морски охлюви, които се струпа-
ли и закрили пробойните. Оттогава насам никой от ро-
да Чиба и неговите васали не яде от тези морски охлю-
ви. Казват, че ако някой погрешка хапне от тях, цялото 
му тяло се покрива с обриви, които имат формата на 
тези морски охлюви.” (Цунетомо, Хагакуре – 231) 

 

Нашествие и спасение 
Монголците на Кублай-кан (тук използваме по-

автентичното и налагащо се ‘кан’ вместо наложилото се 
преди в българския ‘хан’, бел. ред.) анексирали Корея и 
забелязали Япония. През 1268 г. Кублай-кан изпратил де-
легация до японското правителство със съобщение, че е 
готов да приеме почести от местния цар, иначе ще пос-
ледва незабавно нахлуване. Посланието първо било 
представено в Камакура на шогуна, а после в Киото, къде-
то предизвикало вцепенение от ужас. Изисквал се отговор. 
Няколко седмици отнело на двора да го подготви и 
писмото било пратено през бакуфу, военното правителст-
во с независим от императора статус. Писмото, написано 
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с васален тон, не било препратено до Кублай кан. Пра-
тениците били отпъдени без отговор. Това било пре-
дизвикателство за война. Територията на монголската им-
перия тогава била по-голяма от тази на Александър Вели-
ки и на Рим при Траян. Монголците са предпочитали бърза 
конна война пред морска операция, и то за такава малка 
далечна страна. Тогава корейците били най-добри в 
корабостроенето в Азия.  

След отлагане и още една делегация, изгонена още 
по-безцеремонно, през ноември 1274 г. огромен флот 
тръгнал към Япония. 25 000 китайци, корейци и монголци 
на 800 кораба стигат брега на японските острови при Ха-
ката на 19-ти ноември, завзели крайбрежните села и се 
насочили към Киото. Японците, свикнали на бой човек с 
човек, били изненадани. След еднодневна свирепа битка 
защитниците били отблъснати навътре и бил застрашен 
целия остров Кюшу, както и Хоншу. Тук обаче природата 
се намесила и сякаш сложила ръка на операцията по на-
чин, който е имал далеч стигащи последствия в пос-
ледващата японска история. Корейците, дошли за опера-
цията, били наясно с опасностите в есента по брега на 
Цушима. Настъпила бурна нощ със силен вятър. Коман-
дирът видял признаци на настъпващ тайфун, който можел 
да разбие корабите на трески върху скалите. Те успели да 
убедят монголските сухопътни командири, че единствен 
начин да спасят хората е незабавно връщане на лодките, 
последвано от спешно отплаване. Отстъпили до пос-
ледния си ров, японците били изумени и възхитени, кога-
то, напротив, при изгрева на следващия ден те видели 
последния от корейските кораби да отплава от пристани-
щето към дома си.  

Настъпило временно спокойствие, но страхът е бил 
голям, тъй като монголците имали най-модерно оръжие 
(включващо и барутна бомба, изстрелвана с катапулт) и се 
биели превъзходно. Идвайки от морето, в началото те 
имали и числено превъзходство. Бакуфу построило отб-
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ранителни валове (стена) покрай югоизточния бряг. Пос-
тавили се постови измежду най-отбраните войни, включи-
телно от клана Ходжо. В 1275 г. Великият кан, изумен, че 
японците се чувстват способни за съпротива срещу сила-
та, завладяла повечето от познатия свят, изпратил пос-
ледна делегация при врага. Този път бакуфу, вместо 
просто да изгони пратениците, подчертал смисъла, като ги 
обезглавило и шестимата.  

Канът планирал и организирал завземане и зароб-
ване и била създадена специална ‘Наказателна канцела-
рия за Япония’. Завършено било превземането на Южен 
Китай. Васалът Корио, завзел Корейския полуостров и зе-
ми на север от нея, бил вдъхновен и искал да командва 
операцията. Планът предвиждал през 1281 г. 50 000 
войници на корейски флот да се срещнат с южен флот от 
100 000 китайски войници до остров Ики. Двата флота 
трябвало да акостират в стратегически места на Японско-
то крайбрежие на о-в Кюшу. Корейците били готови още 
пролетта, но по-тежката китайска армада искала повече 
време. През юни 1281 г. те нападнали на няколко места с 
акцент в полуострова Шига. Не успели да пробият японс-
кия вал. На 23-ти юни започнали бойни действия, които 
продължили до август, когато отново природата дошла на 
помощ на японците. Извил се нов тайфун, по-силен и от 
предишния път. (През август почва сезона на тайфуните в 
южна Япония.) Монголците не възприели предупреждени-
ята и станали жертва на страховитата буря. Именно този 
феномен бил наречен отпосле ками-кадзе (‘божествен 
вятър’). Китайският флот бил смазан около Имари на се-
верозападния бряг на Кюшу. Войниците, които успели да 
напуснат корабите, били издавени. Повечето от корабите, 
които успели да отплават, били разбити в скалите. Хиляди 
останали на островите като пленници и роби. От тогава – 
15. 08. 1281, чак до 15.08. 1945, близо седемстотин години 
– е време без нашествия в Япония. (Busch, рр. 33–37) 

Историята за ‘Божествения вятър’ е силен израз на 
японския усет и възприятие за естественото и свръхестес-
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твеното. Японците наистина повярвали масово в намесата 
на своите ками, шинтоистките богове, които създали Япо-
ния в изначалното време и сега се погрижили за запазва-
нето й.  

Този дух е в корена на съвременното явление ‘ка-
микадзе’. По време на Втората световна война хиляди 
млади японци доброволно се записали за летци-
самоубийци, и тяхната задача била да бъдат изстреляни в 
специални малки самолети – камикадзе, които трябвало 
да се взривят при удар с вражески кораб. Самолетчетата 
представлявали на практика летящи бомби и се изстрел-
вали от по-големи бойни самолети. Войникът трябвало да 
насочи летящата бомба и естествено да бъде разкъсан от 
взрива. Много млади японци се записали доброволци-
камикадзе. Те посвещавали своя живот на Императора и 
на Япония с жар. Това било едно от положителтните изс-
тъпления на японския самурайски дух (‘Бушидо’), в който 
животът и смъртта наистина са много близо като две лица 
на една и съща монета. Техният спиритуализъм не нап-
разно е изразен в магическата парола камикадзе – това 
значело, че те за родината си са същото спасение, каквото 
са били тайфуните през 13 век, изпратените от японските 
богове отмъстители на врага. 

Ето как дори будизмът, който изначално изключва 
свръхестествените обекти и образи, бил изтълкуван в чис-
то шинтоистка образност и световъзприятие.  

Суеверна смес между шинто и будизъм 
През време на късния Хейан и ранната Камакура в 

Япония се установява простонародната магическа вяра, 
по форма будистка, но пропита с шинтоистки дух и свето-
разбиране. 

Ето няколко легендарни истори от онова време. 
 
*** 
В окръг Кадзураки-но-ками в земята Ямато от-



30

давна живеел обожател на Сутрата на лотоса. Чове-
кът произхождал от рода Таджихи. По рождение той бил 
със силен ум и на осем години вече можел да каже наи-
зуст цялата Сутра на лотоса с изключение на един йе-
роглиф, който той не можел да запомни и на двадесет 
години. 

Обожателят започнал да се кае за грехове пред 
статуя от Канона и му се явило видение. Явил се мъж и 
казал: ‘В предишното си раждане ти беше син на Кусака-
бе-но-сару от окръга Вака в земята Ийо. Веднъж ти че-
теше Сутрата на лотоса, изгори с лампата един йе-
роглиф и после не можеше да го прочетеш. Сега иди 
там и ще се убедиш.’ Обожателят отворил в учудване 
очи, усъмнил се и казал на родителите си: ‘Трябва да 
отида в Ийо по неотложна работа.’ Родителите му 
позволили.  

Обожателят стигнал окръга Вака, намерил дома 
на Сару, почукал на вратата и помолил да влезе. Изляз-
ла усмихната прислужница. Тя доложила на стопанката: 
‘На вратата стои гост. Прилича по лице на покойния ви 
син.’ Стопанката го погледнала и се убедила, че той е 
досущ като нейния син. Когато стопанинът видял при-
шълеца, го запитал: ‘Кой си ти и откъде си?’ Гостът му 
разказал за себе си. Той също разпознал домакина, който 
разказал за потеклото си. Тук обожателят разбрал, че 
пред него са родителите му от миналото раждане. Той 
застанал на колене и се поклонил. Сару любезно го 
поканил в дома си, сложил го да седне на почетно място 
и го запитал, гледайки го право в очите: ‘Може би ти си 
духът (ками) на нашия син?’ Тогава гостът разказал за 
своето видение и познал във възрастните хора своите 
родители от предишния живот. Сару му разказал за си-
на си и, показвайки къщата, казал: ‘Нашият покоен син 
се наричаше така-и-така, ето му стаята, ето сутрата, 
която четеше, ето му гърнето.’ Бившият син влязъл в 
стаята, взел Сутрата на лотоса, отворил я и видял: 
един йероглиф е изгорен с лампа. Той се покаял за 
небрежността си, вписал недостигащия знак и вече мо-
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жел да чете без запъване. Убедили се в това, бащата, 
майката и синът се учудили, зарадвали и оттогава из-
пълнявали родителския си и синовен дълг. 

--- 
В будизма няма място за подобни явления. Знаците 

не играят никаква роля в тази религия, даже думите. 
Защото истината на будизма по думите на самия Буда 
Шакямуни е отвъд езика. Какво остава за един знак от ця-
ла огромна сутра! Но в Япония будизмът се е смесил с 
шинтоизма в народно суеверно светоразбиране.  

 
*** 
Майка със сина си била на проповед... Той досадно 

плачел и пречел на дошлите да слушат проповедта. Ви-
сокодобродетелният свещеник извикал: ‘Хвърли детето 
в реката!’. В силно смущение, но без да има сили да се 
противи, майката хвърлила сина си в реката. Той изплу-
вал, борил се, пляскал с ръце и крака по водата и й казал 
със злоба: ‘Колко жалко! А аз исках да живея за твоя 
сметка още три години.’.  

Поразената жена се върнала да дослуша пропо-
ведта. Свещеникът попитал: ‘Изхвърли ли детето?’ 
Майката му разказала. Високодобродетелният казал: ‘В 
предишния си живот ти си взела от него назаем и не си 
върнала дълга. Затова той е станал твой син, за да яде 
храната ти. Твоето дете е било лихварин в миналото.’ 

О, мъка! Как може да умреш, без да се разплатиш? 
Нали няма да избегнеш въздаянията в следващия живот! 
Затова в Сутрата на спасението е казано: ‘Той заел сол 
за един сен и не върнал дълга. За да отработи дълга, 
той се превърнал в бик и теглел солта на кредитора.’ 

Истина ви казвам, покойникът се върнал, за да 
отмъсти. О, мъст, която не знае край! Заради нея цар 
Хирури унищожил деветдесет и девет милиона девет-
стотин хиляди шаки. Ако с мъст се плати за мъст, няма 
да има край и тя ще се върти като колело на каруца. 
Сдържаността е добродетел на владеещия себе си. Той 
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почита врага като учител и не желае мъст. Затова 
враждата е учител на сдържаността.  

‘Даже черепът под палещото слънце плаща на 
доброто с добро, ако са му направили жертвоприноше-
ния. На доброто отговарят с добро. Как може да забра-
виш да върнеш дълга! В Сутрата на нирвана се казва: 
‘На доброто се връща с добро’.  

Японските ками явно са се вместили между будист-
ките прераждания. Тук обикновената честност се утвърж-
дава със свръхестествено изтълкувания авторитет на сут-
рите и шинтоистки тип трансформации. 
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КЛАНОВЕ, БАКУФУ И ШОГУНИ 

Японските кланове 

Клановете за много дълго удавили историята на 
Япония в кръв, а държавата колапсирала пред стихията на 
борбата за власт. Япония губела легитимния център на 
властта, която е имала в лицето на императорския двор, и 
се превръщала в арена на война, неограничавана от ни-
що! Нямало права, морал и закон, имало заговори, кръв и 
самовластие. Не знам друга цивилизована страна в света 
освен Япония, която да е изпадала за около хилядолетие 
вън от легитимната държавност, при това без да е 
покорена от чужда държава. Впрочем легитимността (за-
конността) в Далечния Изток има различни измерения, 
трудно сравними с тези на Запад. Така или иначе, неоспо-
римостта на императорската институция, извисена над 
всичко с божествения си според японците произход, е 
била жестоко накърнена. И това продължило чак до осем-
десетте години на 19-ти век, когато дошли американците и 
допълнително разклатили устоите на последния шогунат, 
за да бъде той унищожен от самите японци. С това се 
върнала властта на императорите – реставрацията 
Мейджи. Фактически едва при Мейджи Япония става конс-
титуционна монархия с ясна дефиниция на властта и ле-
гитимност като държава. Конституцията била ново явле-
ние за Япония, дошло от Запад, макар че те имали много 
отдавна, от времето на принц Шотоку през 7-ми век един 
подобен документ.  

Загадка е как цивилизацията допуска това. Изглеж-
да то се корени в клановия характер на далекоизточните 
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общества и особено във факта, че уредбата на държавата 
не позволявала баланс на властите в нея, поставяйки най-
високо закона. Далечният изток не развива идеи за 
права на човека и за произтичащи от това институции 
на държавата. Отделният човек не е особена ценност. 
Когато обществото се състои от семейства, стабилността 
ще се ограничава вътре в семействата и ще отсъства 
между тях. За да се стигне до централна власт между 
много конкуриращи се за земя и власт фамилии, е нужна 
ситуация на пълно и трайно превъзходство на една фа-
милия при железен режим. Това станало едва при Токуга-
ва, но за сметка на легитимността на императорската 
власт, която била потъпкана. 

През време на Бакуфу собственост, живот и 
власт се сливат. Селянинът работи на земята и в някакъв 
смисъл я притежава. Но неговата земя заедно с ориза и 
живота му принадлежат на даймьо. Даймьо пък с цялата 
си земя, селяни и своето семейство, както и с живота си, 
принадлежи на шогуна. Пряко на шогуна принадлежи най-
голям дял от територията на страната и населението й, а 
непряко – всичко в страната – земя, ориз и десетки мили-
они човешки животи! Забележете, че такова самовластие 
няма и в робовладелските Атина, Спарта и Рим.  

Най-видни членове на клановете са даймьо – сво-
еобразни японски феодални господари.  

Даймьо (��) са били поземлени кланови ‘лордове’ 
от самото начало до 19-тия век в японската история, глави 
на големи родове. Подобно на феодалната система в Ев-
ропа, те поддържали династически контрол над полу-
автономни територии, а по-малките местни лордове би-
ли васали на по-големите. Воинската каста на самураите 
по подобен начин отдавала своята вярност на господарите 
от тези семейства.  

В началото на периода Едо техните кланове и те-
ритории били реорганизирани като хан. Терминът даймьо 
се използва понякога и за ръководните фигури на такива 
кланове, също така военноначалници. Обичайно, макар и 



35

не единствено, от тези военноначалници произлизал шо-
гунът или регентът. Клановата структура била същев-
ременно военна, тъй като войната била начина на разп-
ределение и преразпределение на властта и произтича-
щото от нея богатство между клановете.  

 
Клановете от незапомнени времена били основна 

социална единица в Китай и останалите далекоизточни 
страни. Още в Ямато родовете били силни и тяхното обе-
диняване било проблем, защото водели борба за земята, 
богатствата и властта. А тъй като властта дава всичко ос-
танало, те се борели преди всичко за власт. Властта 
идвала отначало по почти легалния начин – чрез спечел-
ване на кланови позиции спрямо абсолютния източник 
на власт – императора. Но войните допълвали този про-
цес, докато изцяло го заместили. В ерата Хейан през пър-
вите десетилетия на 7-ми век доминирали клановете Сога 
и Накатоми.  

Кланът Накатоми започнал да доминира в прави-
телството на императора чрез Фудживара Каматари в 
средата на 7-ми век. От този момент кланът Фудживара се 
разраснал и заел властови позиции. Синовете на импера-
торите се женели за дъщерите на Фудживара. Оформили 
се противостоящи самурайски кланове. Най-силни били 
клановете Тайра и Минамото.  

Шогун 

Шогун (��) отговаря най-точно на западната титла 
‘генералисимус’. Шогун е съкращение от титлата на древ-
ния и най-високия по ранг самурай Сейи Тайшогун 
(�����), със значение ‘големият генералисимус, който 
побеждава варварите’. Правителството на шогуна е наре-
чено шогунат.  

Титлата Сейи Тайшогун е била давана на военни 
командири през ранния Хейан период за продължителни 



36

военни кампании срещу клана Емиши (от племето Айну), 
който се противопоставял на управлението на император-
ския двор в Киото. Най- известен от тези шогуни бил Са-
каное-но Тамурамаро, който завладял Емиши в името на 
императора Камму. Титлата била изоставена в по-късния 
Хейан, след като Емиши били подчинени и изтласкани на 
север, в Хоккайдо. Обаче в късния Хейан още веднъж за 
кратко се появява шогун. Минамото-но Йошинака получил 
титлата Тайшогун по време на войната Гемпей, но бил 
убит малко след това от далечния си племенник Минамо-
то-но Йошисуне, брат на Минамото-но Йоритомо.  

В японската история освен Минамото-но Йоритомо, 
чийто Камакура шогунат траял приблизително 150 години, 
от 1192 г. до 1333 г., само Ашикага Такауджи и Токугава 
Иеясу, и двамата наследници на князете Минамото, били 
удостоени с титлата Сейи Тайшогун и основали бакуфу по 
собствено решение. Шогунатът Ашикага съществувал от 
1338 г. дo 1573 г., а шогунатът Токугава – от 1603 г. до 
1868 г.  

Така наречените преходни шогуни от 1568 г. до 
1598 г. не са били удостоени с титлата Сейи Тайшогун от 
императора и не основават бакуфу, но са притежавали 
властта над императора и над по-голямата част или над 
цяла Япония. 

Титлата Сейи Тайшогун била премахната по време 
на Мейджи реставрацията през 1868 г., когато била възс-
тановена легитимната власт на императора и неговото 
правителство.  

Бакуфу 

Бакуфу (��) означава ‘семейна къща’ и японско 
кланово правителство. Бакуфу е военен кланов режим, 
узурпирал реалната власт след победа в националните 
войни за сметка на лишаване на Императора от нея. Та-
кава власт се упражнявала по правило не от столицата, а 
от фамилната резиденция на управляващия клан. Първото 
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бакуфу управлява от селището Камакура, близо до Едо. 
Бакуфу се оглавявало от военния лидер на клана, шогун, 
който ставал пълновластен господар на Япония и от 
неговите решения зависело даже оцеляването на им-
ператорското семейство. Разбира се, шогуните не са пося-
гали с лека ръка на непрекосновената и символическа, 
според Шинто божествена власт на императора. Все пак и 
императори били сваляни от власт и били поставяни ма-
рионетки. Върховната институция никога не била премах-
вана, защото това би довело до още по-неконтролируема 
ситуация, до разпадане на страната. Но тази власт е била 
преизтълкувана като ‘духовна’: според шогуните се оказа-
ло, че императорът има специалната функция да поддър-
жа контакта с японските богове (ками) и да не се занимава 
с нечистите дела по управлението на Япония. Но по 
примера на императора, шогуните си установили наследс-
твен статус на властта. 

В три големи периода се налагат три наследствени 
бакуфу: Минамото, Ашикага и Токугава.  

Ето как започнала историята на бакуфу. Клановете 
Тайра и Минамото усетили, че е дошло ново време, в кое-
то реалната власт в Япония ще принадлежи не на двора в 
Киото, а на една от големите военни фамилии, които из-
растват в провинцията. Всеки от клановете искал да при-
тежава властта. В средата на 12-ти век избухнала война 
между Тайра и Минамото. Тайра Кийомори спечелил 
войната през 1160 г. Кийомори отишъл в Киото, приел 
титлата, аналогична на главен канцлер и започнал да дава 
дъщерите си на императорския род в стила на Фудживара. 
Тайра ‘прочистили’ враговете си от клана Минамото, но не 
успели да ги унищожат напълно. Минамото Йоримото 
станал опозиционен лидер. Сплотявайки остатъците на 
клана Минамото на източния бряг, той събрал армия и 
предизвикал Тайра. След смъртта на Тайра Кийомори 
Минамото ударил отново. След война момчето-император 
Тайра бил удавен, а много Тайра се спасили, оттегляйки 
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се на островите Рюкю. 
Минамото след победата си над Тайра, вместо да 

заеме мястото на Фудживара-регентите, както преди е 
направил Тайра, приел титлата шогун. Вместо да се уста-
нови в Киото, той се оттеглил в бакуфу, или ‘главната 
квартира’, в селото Камакура на източния бряг, близо до 
Едо, в имение на семейството, оставяйки Фудживара и 
императорите да се върнат към дворцовата си рутина в 
столицата. На пръв поглед това може да изглежда елеган-
тно, да не кажем покорно, оттегляне от обществени дела. 
Фактически е било точно обратното. Оттогава не Киото, а 
Камакура станала управляващ център на страната, и не 
регентите Фудживара, а шогуните Минамото били нейните 
истински управници. Тази истина била подсилена от фак-
та, че шогунатът станал наследствена канцелария като 
трона, и също така важен като императора. Преди навър-
шване на двадесет години шогунът, също като императо-
ра, изисквал регент, в неговия случай познат под името 
шиккен.  

Шогунатът обаче не останал много дълго в ръцете 
на клана Минамото. Минамото Йоримото въвел ‘нова 
властова стратегия’. Той започнал да концентрира властта 
си за сметка на своите събратя по клан, но стигнал до 
унищожаване на клана. Издигал на ръководни постове не 
роднини, а офицери по заслуга. Убил роднините си, вклю-
чително брат си, въпреки че последният бил неговия най-
способен генерал, да не би да се изкушат да претендират 
за привилегии по кръвно родство. Резултатът бил, че ко-
гато Йоримото умрял в 1119 г. от контузии при падане от 
кон, неговите най-близки се оказали роднините на съпру-
гата му, чиято фамилия била Ходжо.  

Тя била будистка монахиня и затова станала из-
вестна като ‘монахиня-шогун’. Дамата изместила сина, 
който имал наследственото право от своя баща и сложила 
на негово място друг син, който пък бил скоро убит. От то-
зи момент нататък кланът Ходжо управлявал бакуфу, до-
като Минамото номинално заемали позицията на шогуни. 
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Отношението мужди бакуфу и имперското правителство 
никога не станали много близки. През 1221 г., императорс-
кият двор вдигнал въстание срещу бакуфу, но то било по-
тушено. От този момент обаче идеологията на верността 
станала най-важна в структурата на бакуфу; императорс-
кият двор нямал успех в убеждаването на народа да отка-
же верността към бакуфу.  

Определящ момент за Камакура бакуфу била инва-
зията на монголците. С отхвърлянето на предложението 
от монголския кан за покоряване (преди това пораженчес-
ки прието от двора) и със спечелените битки за независи-
мост (с помощта на ‘божествения вятър’) шогунатът си 
завоювал неоспорим авторитет и пълната власт. 

Това е тънък момент за легитимността. Когато на-
родът изместил непреклонната си дотогава вяра в импе-
ратора към шогуна, институцията бакуфу станала още по-
силна. Но това не отменило войната като начин на опре-
деляне на властващия клан. От друга страна, императорс-
кият двор изгубил без надежда силата си да отстоява из-
началната си върховност. Императорите много отдавна не 
разполагали с държавна войска и затова били принудени 
да се примирят със символичната си роля. 

 
Клановете завързали невероятен възел на властта, 

който не можал да се разплете за столетия. Нищо не мо-
жело да спре безмилостната борба за власт. Фактически е 
нямало закон и конституционна държавност. Документът, 
наричан ‘първа японска конституция’ на княз Шотоку от 7-
ми век се състои от 17 правила. В тях няма и намек за 
точно определяне на властите заради равновесието и 
стабилността на държавата. Става въпрос за подчинение 
на императора и за имперско правителство и това вър-
ховно конституиране било вече потъпкано. Единстве-
ното ‘деление’ сега било отнемането на властта от им-
ператора и превръщането му в гол символ. А това е 
означавало постоянно напрежение, конфликти, насилие и 
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кръв, защото на практика шогунската власт била оспорима 
и предмет на непрестанни домогвания от другите кланове.  

От основаването на режима бакуфу датира целият 
нов японски подход към живота. Така упадъкът на Атина 
довел до промяна в гръцката история (Спарта станала 
център).  

Елегантността и изящните изкуства от ерата Хейан 
останали на заден план, а напред излезли военните цен-
ности на новата ера Камакура: смелост, умение за во-
дене на бой с меч, вярност на господаря. Литературата 
превключила на военна тематика, рисувайки битките меж-
ду Тайра и Минамото. Този начин на живот продължил до 
епохата Мейджи, в средата на 19 век.  

Коварството на генерал Ашикага 
Под заплахата от монголско нахлуване, национал-

ното единство естествено взело превес над егоистичните 
интереси, но щом заплахата намалява, напрежението 
между Ходжо и Минамото (роднини и васали) се появило в 
по-лоша форма. Появили се много ‘юнаци’ от клановете с 
претенции, чиито нужди повече или по-малко били игно-
рирани през трийсетте години тревога. Имало командири и 
началници, които сметнали, че тяхната служба по по-
държането на крайбрежните фортове или в боевете на 
брега заслужава специално и незабавно възнаграждение. 
След войните с Тайра земите на победения клан били го-
тови като награди за победителите, но битките с нашест-
вениците погълнали плячката.  

Горчивината и недоволството, които последвали 
победата, и които се усилили с времето, достигнали връх-
на точка в началото на 14-ти век с опита на неуправлява-
щия император на име Го-Дайго, да въведе ред чрез въз-
връщане на императорската власт. Той бил подкрепен от 
преобладаващата част от воините на Камакура.  

Бакуфу изпратил своя най-способен генерал, Аши-
кага Такауджи, да потуши бунта. Вместо това, с гъвка-
востта на убеждението, която отпосле доказва изключи-
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телността на неговия характер, Такауджи станал импера-
торски васал. Когато Ходжо назначили друг командващ на 
армиите, той също се присъединил към императора и Та-
кауджи. Бакуфу паднало напълно през 1334 г. 

Последният регент на Ходжо бил Такахито, който 
гледал десет хиляди кучета, някои със собствен паланкин 
(луксозна носилка за господари)! Той и седем хиляди не-
гови последователи извършили сеппуку. Но императо-
рът пък си поискал властта и не оказал чест на Такауджи, 
затова бил свален и изгонен от Киото. Ашикага Такауджи 
поставил на трона успореден клон от императорската ли-
ния, а самият той се провъзгласил за шогун, с главна 
квартира в Киото – окръг Муромачи. Така започнала двес-
та и петдесетгодишната ера Муромачи – време на вът-
решни войни. През 1338 г. Ашикага създал ново бакуфу.  

През 1467 г. избухнала война между Ашикага и Хо-
сокава. Взели властта, Хосокава не станали шогуни, а се 
нарекли канрей – ‘упълномощени шогуни’, и управлявали 
чрез шогуни-кукли Ашикага с имена като Йошитане, Йоши-
зуми, Йошинари.  

Шогунатът Ашикага бил унищожен през 1573 г., ко-
гато генералът Ода Нобунага изгонил 14-тия и последен 
Ашикага шогун Йошияки от Киото. Впоследствие Йошияки 
получил протекция от клана Мори в западна Япония и по-
късно бил помолен от Тойотоми Хидейоши да го осинови 
и приеме за 15-ти шогун, но Йошияки отказал. Фамилията 
Ашикага обаче оцеляла.  

Това управление е ново приспособление на японс-
кия ум, домогващ се до властта. Оказва се, че даже шогу-
нът (както и императорът) може и да е марионетка, кукла 
на конци.  

Ода Нобунага 
Замъците и дворците на властниците ставали все 

по-внушителни. От това време датират невероятно импо-
зантните замъци край Бива и в Осака, построени от пъл-
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ководеца–даймьо Ода Нобунага (1534–1582), наследник 
на стар род и главен даймьо през периода Сенгоку.  

 
Илюстрация 3: Замъкът в Осака 
Ода Нобунага бил син на Ода Нобухиде, дребен 

военноначалник с малка ферма в провинцията Овари. Но-
бунага живял живот на непрекъснати войни и завоевания. 
Отначало той завзел трите провинции на изток от Киото, 
които били на негови предци, а в края на краищата завла-
дял почти цяла Япония. Контролирал столицата и още 
двадесет други провинции. В 1582 г. издъхнал в ръцете на 
предател и командването преминало в ръцете на Тойото-
ми Хидейоши. 

От военна гледна точка, революционното мислене 
на Нобунага не само променило начина на водене на вой-
на в Япония. Той също създал една от най-модерните во-
енни сили за времето си в света. Развил, осъществил и 
разширил използването на дългите пики, огнестрелните 
оръжия, бронираните кораби и замъците-крепости в съот-
ветствие с появата на масовите битки в този период. Но-
бунага също така учредил формално класата на воините и 
определил тяхното възнаграждение според способности-
те, а не изцяло основано на името, ранга и семейните от-
ношения, както било в по-ранни исторически периоди. 
Раздавана била земя според получаваната оризова ре-
колта, а не според площта. Системата на Нобунага била 
по-късно използвана и широко развита от неговия съюзник 
Иеясу Токугава.  

Силата и блясъкът на Нобунага не били ограничени 
само да бойното поле, защото той бил проницателен 
‘бизнесмен’ и разбирал принципите на икономиката. Пър-
во, за да модернизира икономиката от селскостопанска до 
производствена и обслужваща, били построени градове-
замъци като стопански средища за местните икономики. 
Били построени пътища не само като военни връзки и за 
придвижване на армии, а и да облекчават търговията. 
Международната търговия била също разширена отвъд 
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Китай и Корея – с европейците. Започнала търговия също 
с намбан (‘варварте’) от Филипините, Сиам и Индонезия.  

Нобунага въвел политика на стимулиране на биз-
неса и цялостната икономика. Тази политика премахнала 
монополите, които той видял както възпрепятстващи, и 
подкрепил съюзите, асоциациите и гилдите като раз-
виващи търговията. Той също така въвел нова данъчна 
система и основал законова регулация и улеснено взема-
не на заеми. 

Щом Нобунага овладял Япония в периода Сенгоку 
и натрупал голямо богатство, той започнал да стимулира 
изкуството, от което той винаги се е интересувал, но пос-
тепенно започнал да използва и като представяне на сво-
ята власт и престиж. Той построил големи градини и за-
мъци, които сами по себе си били истински постижения на 
архитектурата и изкуството. Замъкът Ацучи на брега на 
езерото Бива бил най-великият замък в историята на 
Япония, покрит със злато и статуи до него, и украсен с 
постоянен екран, плъзгаща се врата (фусума), стена и та-
ванна живопис, сътворена от неговия васал Кано Ейтоку.  

Нобунага е запомнен в Япония като една от най-
бруталните фигури от този период. Той приел християнст-
вото, което било проникнало в Япония и го използвал като 
морално основание да преследва монасите Икко. По това 
време поданикът му и майстор на чая Сен-но Риккю осно-
вал японската чайна церемония, която Нобунага попу-
ляризирал и използвал като среда за обсъждане на поли-
тиката и бизнеса. Било поставено началото на модерния 
театър Кабуки, развит по-късно в ранния Едо период. 

Тойтоми Хидейоши (тайко) 
Една от най-колоритните фигури в цялото шествие 

на японската история, умният, амбициозен и неуморим 
Хидейоши бил син на селянин от толкова долен произход, 
че даже изпуснал последното си име, когато императорът 
се съветвал с него как да го възнагради за заслугите му.  
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Тойотоми Хидейоши (����) (1536–1598), е гене-
ралисимус, който обединил Япония. Той наследил Ода 
Нобунага, негов бивш военначалник. По-късно той завла-
дял Корея. Периодът на неговото управление е наречен 
Момояма – по името на неговия замък. Този период про-
дължил от 1582 г. до неговата смърт през 1598 г. или 
(според някои историци) докато Токугава Иеясу взел 
властта след сражението при Секигахара през 1600 г.  

Тойтоми Хидейоши е роден в мястото, сега наре-
чено Нагоя. Въпреки неговия беден селски произход, той 
бързо станал един от най-видните генерали на Ода Нобу-
нага. След смъртта на Ода през 1582 г., той го наследил 
като военначалник, и подпомогнат от Иеясу Токугава, 
сложил край на периода Сенгоку чрез обединението на 
Япония към 1590 г. За три години власт след смъртта на 
своя командир той поставил страната под свой контрол и 
се е почувствал готов за по-големи завоевания. 

Започнал зрелия си живот като бандит, той ‘из-
драскал’ пътя си чак до военен лидер със смелост, наглост 
и истински добър шанс.  

Хидейоши поискал титлата шогун, титлата на прак-
тическия властник в Япония. Обаче, императорът не при-
емал неговия беден произход и му отказал титлата. Тогава 
той помолил члена на семейството на бившите Муромачи 
шогуни, Ашикага Йошияки, да го осинови формално, но му 
било отказано. И така, без право да стане шогун, през 
1585 г. Хидейоши приел поста регент или кампаку (��) 
точно така, както Фудживара-регентите преди това. През 
1591 г. той се оттеглил като кампаку и приел титлата 
тайко (пенсиониран регент). Неговият осиновен син (фак-
тически негов племенник) го наследил като кампаку.  

Отчасти за да държи войските си заети, отчасти 
може би защото е усещал, че такова рисковано начинание 
ще консолидира после неговото управление, той обявил 
на императора, че неговото следващо действие ще е на-
падение над Китай, който той възнамерявал да превземе 
през Корея. ‘Аз ще го направя, обяснявал той, толкова 
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лесно, колкото човек вдига сламена рогозка и я отнася под 
мишница.’ (Busch, 66) 

Преди да достигне контрол върху страната, той 
поддържал приятелски дипломатически отношения с ки-
тайската династия Мин и помогнал на китайската държава 
в борбата срещу японското пиратство край бреговете на 
Жълто море, Южно-китайско море и Тайван. Сега, вече 
постигнал мир в своята страна, той започнал битката при 
Бунроку, за да присъедини Корея. През април 1592 г. не-
говите генерали завладели Корея. За един месец японци-
те вече управлявали почти цялата страна. Но корейците 
скоро въстанали, подпомогнати от Китайската династия 
Мин. Съпротивата, водена от И Сун-шин, принудила япон-
ската армия да отстъпи Корея през декември 1592 г.  

Неудовлетворен, през 1596 г. Хидейоши неблаго-
разумно предприел нов опит да завладее Корея в сраже-
нието при Кейчо. Този път японците срещнали добре под-
готвена съвместна отбрана на Корея и Китай. Резултатът 
бил неуспех. Японската армия се оттеглила и боят завър-
шил. 

Няколко години Хидейоши прекарал в бездействие 
с 300 момичета! През 1598 г. той бил умъртвен.  

Тази безполезна война причинила криза на прави-
телството, водено от другия му син, който го наследил ка-
то регент, то паднало и властта била взета от Токугава 
Иеясу.  

Когато Хидейоши разбрал, че не му остава дълго 
да живее, неговата главна грижа станала да защити бъ-
дещето на своя син Хидейори. Той бил назначен за Кам-
паку (регент) на тригодишна възраст, и Тайко назначил 
съвет от петима регента (Тайро) за времето, в което той 
стане пълнолетен. Те били Токугава Иеясу, Укита Хидеие, 
(неговия храненик), Маеда Тошие, Мори Терумото и Уесу-
ги Каекацу. Някои поддържат, че Хидейоши помолил Ие-
ясу да стане единствен регент и да реши дали Хидейори е 
готов да го наследи , и че Иеясу отказал да поеме такава 
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отговорност.  
Петте Бугьо: Масуда Нагамори, Ишида Мицунари, 

Маеда Ген-и, Асано Нагамаса и Нагацука Масаие, остана-
ли, но към тях били назначени трима Чуро, наблюдатели: 
Икома от Такамацу в Шикоку, Накамура от Суруга и Хорио 
от Тоттори, за да наблюдават дали всичко между двете 
групи върви гладко. (Sadler (1936). The Maker of Modern 
Japan., р. 185) 

 

Иеясу Токугава 
Военното командване преминало в ръцете на за-

местника на Хидейоши Иеясу Токугава (��), (1543–1616), 
шогун от 1603 г. до 1605 г. Той отначало управлявал из-
точната област Канто с Едо – на север от Камакура. Преди 
смъртта на Тойтоми Хидейоши Иеясу Токугава обещал на 
своя патрон, че регентството ще премине в ръцете на сина 
на Хидейоши, Хидейори. Преди това той трябвало да 
елиминира останалите кандидати. Повечето даймьо се 
обединили около врага му Хидейори, укрепили се в замъка 
в Осака.  

През решителната 1600 г. Иеясу Токугава разп-
ръснал своите съперници в битката при Секигахара, а 
след това завзел замъка в Осака. Токугава нападнал и 
превзел крепостта, а защитниците й се самоубили. Битка-
та при Секигахара през септември 1600 г. била решаваща 
с това, че разчистила пътя към титлата шогун за Иеясу и 
неговите потомци. Макар че са били нужни още три години 
за неговата позиция над даймьо, Секигахара е широко 
призната като неофициалното начало на Токугава бакуфу, 
последният шогунат, който е контролирал Япония.  

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.  

Написал твърде философско завещание за потом-
ците:  
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Животът е като дълго пътешествие с тежък товар. 
Нека твоите стъпки бъдат бавни и стабилни, за да не се 
препънеш. Убеди себе си, че несъвършенството и безпо-
койството са естествен жребий за смъртните, и няма да 
има място за недоволство, нито за отчаяние. Когато ам-
бициозни желания се породят в сърцето ти, призови дните 
на бедствие, през които си преминал. Въздържаността е 
коренът на спокойствието и увереността завинаги. Гледай 
на гнева като на твой враг. Ако ти знаеш само какво имаш 
да завоюваш, а не знаеш какво трябва да защитиш, тежко 
ти; ще заплатиш за това. Намери вината повече в себе си, 
отколкото в другите. (Sadler, р. 7) 

Друга негова максима: И нека всеки да проумее 
своите граници. Най-голямата капка роса пада първа от 
листа.  

“Мъдрият никога не ще осъди човек за извънредни-
те действия на, които той е бил принуден да извърши, за 
да спаси своята страна. Когато безопасността на страната 
е изложена на риск, не трябва да има помисли за закон-
ност или несправедливост, милост или жестокост, слава 
или срам. Единственото оправдание трябва да изхожда от 
обстоятелства.” (Макиавели)  

 
Властта се концентрирала в невероятни мащаби. 

Шогунът Токугава станал истински военен диктатор на ця-
ла Япония и управлявал от новата столица Едо, където 
бил главният му замък. 

Иеясу имал великолепен замък с укрепления в Едо, 
сърцето на бъдещия най-голям град на земята и на новата 
столица на Япония. Замъкът на шогуна се намирал в 
голям парк на миля от брега. Къщите на даймьо били гру-
пирани около него на хълмчета и оградени от магазинчета 
и жилища за самураите. 

Бакуфу, което той установил, не било просто за-
местител, зависим от клановата вярност и военните зас-
луги. То било внимателно изработена организация, при 
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която нацията била разделена на три региона, всеки от 
които с определени добре дефинирани задължения и от-
говорности. (Този модел е китайски). Първо идвали 
родните провинции между Едо и Киото, където три млади 
клонове на фамилията Токугава трябвало да управляват в 
три главни центъра. После идват околните региони, чийто 
управляващ фудай, или наследствен даймьо, поддържал 
Иеясу по време на усилията му да спечели цялата власт. 
И накрая идват по-отдалечените региони на север, юг и 
запад, повечето от които признавали върховенството по-
късно и които трябвало да се управляват от тозама, или 
‘другите даймьо’. 

Даймьо били относително свободни. Но те трябва-
ло да демонстрират пълна вярност на шогуна. За по-
сигурно всеки трябвало да прекарва част от годината в 
Едо, забавлявайки се на разноски на шогуната в къщите 
си в рамките на замъка и да оставя  в тях свои близки 
роднини за заложници. 

През 1603 г. Токугава си построил и резиденция в 
старата столица Киото. Тя била разширена и станала 
дворец при наследника на Иеясу Иемицу, използвал архи-
тектурни елементи от замъка Фушими, построен през пе-
риода Момояма (1573–1614). Следващите стъпки на де-
кориране на двореца го превърнали в бисер на тогаваш-
ната архитектура. Той станал символ на властта и богатс-
твото на шогуна и бакуфу. Когато двеста и петдесет годи-
ни по-късно Йошинобу, петнайсетият шогун от клана Току-
гава, върнал суверенната власт на императора, дворецът 
бил даден на императорското семейство. Той станал вто-
ри императорски дворец в Киото, бил наречен Ниджо 
(втори дворец) и през 1939 г. дарен на Киото. 

В двореца шогунът упражнявал реалната власт, ка-
то приемал феодалните даймьо от трите пояса: вътрешен, 
периферен и външен. Куклите в сегашния дворец показват 
прием в залата на шогуна: повече от десет даймьо са 
коленичили и са замръзнали в поклон доземи, подредени 
в строги редици на десетина метра от подиума, на който 
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на възглавница седи шогунът. От двете му страни в прав 
ъгъл навътре са разположени неговите министри. Шогунът 
приема отчети на местните господари и дава разпоредби.  

Иеясу Токугава изоставил Корея. “Иеясу виждал, 
може би по-ясно от всеки от Йоримото три века преди то-
ва, че истинският проблем на Япония не е бил как да за-
воюва нова територия на континента, а как да управлява 
онази, която вече е в ръцете му. Същината на вътреш-
ните проблеми на Япония била, първо, в планинския те-
рен, който правел съобщенията и оттук веригата на уп-
равлението много трудни, и второ, свирепата жизненост 
на населяващите я, които, ако не са твърдо държани в 
подчинение с нещо ясно и чувствително, ще се израз-
ходват в колкото се може по-жестока вътрешна борба, за 
да стигнат пълна разруха. Това, което било нужно, не било 
само благоразумно упражняване на властта, докато е жив, 
а едно устройство, чрез което тази власт би могла да се 
поддържа от неговите наследници без по-нататъшни 
борби като онези, които той самият е изпитал в постигане-
то й.” (Busch, р. 68) 

Новият шогунат 

Шогунатът Токугава или Токугава бакуфу (����) 
(също така известен като Едо бакуфу) бил феодална во-
енна диктатура, установена в 1603 г. от Иеясу Токугава и 
управлявана от наследствен шогун от клана Токугава до 
1867 г. Този период е известен като Едо период и получа-
ва името си от столицата, базирана в Едо.  

След периода Сенгоку на ‘воюващите държави’, 
централното правителство било до голяма степен възста-
новено от Ода Нобунага и Тойотоми Хидейоши през пери-
ода Ацучи-Момояма. След като спечелил сражението при 
Секигахара през 1600 г., Иеясу Токугава взел централната 
власт, завършвайки този процес и получил титлата шогун 
през 1603 г. Неговите потомци удържали позицията и цен-
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тралната власт, която вървяла с нея, до 19-тия век.  
Токугава периодът, за разлика от шогунатите преди 

това, бил основан на строга класова йерархия, установена 
от Тойотоми Хидейоши. Воинската каста на самураите би-
ла на върха, следвана от селяните, занаятчиите и търгов-
ците. Допълнителна ‘класа’ се образувала буракумин (или 
ета), най-ниската по статус група и презряна заради 
заниманието с търговия, свързана със смъртта. ‘Декласи-
рани’ лица били също заетите със забавленията (курти-
занки, гейши и съдържателки на домове за развлечения) и 
те нямали нито ограниченията, нито протекциите, гаран-
тирани на признатите касти.  

По ирония, самата строгост на кастовата система 
трябвало да подкопае тези класи в края на краищата. Да-
нъците на селячеството били фиксирани на определени 
количества, които не отчитали инфлацията или други 
промени в паричната стойност. Като резултат, данъчните 
постъпления, събирани от земевладелците-самураи, били 
оценявани все по-ниско и по-ниско. Това често водело до 
конфронтации между благородните, но разорени самураи 
и състоятелните селяни. Автобиографията на самурая 
Мусуи свидетелства за някои такива конфронтации.  

Иеясу бил не само интелигентен пълководец и мъ-
дър човек. Той притежавал здравия разум на отговорен 
финансов управител. “Вие не можете да управлявате Им-
перията правилно без икономии, защото ако онези на вър-
ха са екстравагантни, данъците нарастват и по-ниските 
класи са притеснени, да не говорим за ефекта върху во-
енните финанси. Но много хора не разбират значението на 
думата пестеливост, и мислят, че това значи само отказ от 
нещата, които бихте искали да направите.” 

Конфуцианството било прието като идеология и 
структурен модел на обществото, обезпечаващ неограни-
чено траен мир и ред. Оформила се според конфуцианс-
кия модел на управление квази-кастова конфигурация на 
обществото: 

Самураи 
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Селяни 
Занаятчи 
Търговци 
Именно Конфуций (Кун-дзъ) е формулирал най-

силно древната китайска държавническа нагласа към за-
пазване на церемониите, обредите и отношенията в об-
ществото, които правят социалната структура свръхус-
тойчива. Техният смисъл не винаги е ясен и известен, но 
техният ефект е очевиден: когато хората спазват древ-
ните порядки, има ред и сега, и за в бъдеще. Когато 
обаче те следват своето индивидуално мнение и го про-
тивопоставят на останалите и на властта, хаосът е нали-
це. Същото се отнася и за човешките взаимоотношения. 
Формата на семейството, чиито корени са непроследими, 
уважението към възрастните и грижата за младите, е без-
спорна. Държавата е хармонична, когато в нея господства 
тази елементарна и ясна форма на семейство.  

Обществото в ерата Едо било високо организирано, 
с ниска мобилност между класите. Двеста и петдесет 
години царяли хармония и мир. Това било режим, подобен 
на съвременните тоталитарни режими.  

Жестоки наказания 
Правото в Япония поначало било безгранично оби-

чайно право. Нямало е отделна законодателна, нито съ-
дебна власт и система. Същото може да се каже и за пра-
вото в епохата Едо, ако се гледа то като цяло. Даймьо 
съхранявали възможността да установяват и прилагат 
свое право в своите владения, което отслабвало универ-
салното право на Бакуфу. (А и всеки самурай в силна сте-
пен упражнявал свое си право). Престъплението при Току-
гава се наричало ‘злодеяние’ (акудзи). Сливали се нару-
шенията на моралните норми и правото. Най-тежки били 
престъпленията на нарушаване на реда в отношенията 
между суверен и васал, между родители и деца. Имало 
норми за престъпно бездействие. Различавали се пряк 
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умисъл и небрежност.  
Законодателството, което въвело ред в Япония за 

към двеста и шестдесет години без каквото и да било въс-
тание или безредица, било нито много обемисто, нито 
особено оригинално. То продължило предишните кодове 
на Йоритомо и поправките на Хидейоши, и не съдържало 
много нови неща, но и малкото ново било много значител-
но и ефективно. То е изцяло ориентирано към целта на 
съхранението на  клана Токугава в позиция на пълно и 
неопровержимо господство в Империята. Ако преди Им-
ператорът, даймьо и дворът са имали някакви възможнос-
ти за намеса във властта или вето, сега те изцяло са били 
премахнати.  

Кратката серия от законодателни постановления, 
издадени от Иеясу и Хидетада, се състояла от, на първо 
място, да бъде положена клетва за вярност от всички 
даймьо, и второ, законите да бъдат наблюдавани от 
Императора, двора, благородниците и самураите.  

Клетвата за даймьо, наложена през 1611 г., гласи 
следното:  

“Тъй като законите на поколенията на Шогуната, 
установен от генерал Йоритомо от Камакура са в наш соб-
ствен интерес, ние строго ще се подчиним на всички тех-
ните укази.  

Ако се появят някои, които не се подчиняват тези 
закони, или се дистанцират от изразената воля на Шогуна, 
за тях няма да бъде намерено каквото и да е убежище във 
всички наши провинции.  

Ако някои самураи, наши васали, или техни подчи-
нения, станат виновни за въстание или убийство, и случа-
ят ни бъде докладван, никой от нас няма да приеме такива 
хора при нас на служба.  

Ако някой от нас не се подчини на който и да е от 
тези членове, след като се проведе разследване върху 
фактите, той ще бъде отговорен строго според закона.”  

После идва Буке Шо-хатто, или закон за военните 
семейства. Тази поредица от норми, заедно с Куге Шо-
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хатто, или закон за благородниците от Двора, били публи-
кувани във Фушими от Хидетада в 1615 г., през месец ав-
густ, след лятната кампания при Осака. По това време 
Иеясу бил в замъка Ниджо в Киото, така че била предос-
тавена благоприятна възможност да внуши на благо-
родниците и двора  и усещането за техните бъдещи отго-
ворности. Според обичая, хапчето било преглътнато до 
известна степен подсладено. Хидетада поканил даймьо на 
представление на театъра Но, в средата на което за тях 
бил сложен банкет, но преди началото на това разв-
лечение, сутринта, те трябвало да чуят четенето на комп-
лекта от норми от Кончи-ин Суден по настояване на Хон-
да Масанобу. (Sadler, 372–373) 

Невероятно детайлизирани закони определяли 
всеки аспект от живота, до типа облекло, което може да 
бъде носено, вида храна, която била позволена, мястото 
на живеене, и дори мястото и положението, в което човек 
можел да спи! 

 
Наказанията засягали и децата на престъпника, ако 

престъпленията били тежки. Основен законник бил 
Кудзиката осадамегаки. Именно тук било записано офи-
циално правото на самураите да убиват за неуважение 
и за проба на меча.  

 Японската история е пълна с шокиращи инциденти 
за това какво се случвало на хората, които се държали по 
‘различен от очаквания начин’ – т.е. различно от респекта 
и реда на йерархията. Не можело да се оплачеш от прекия 
си господар на по-висшия.  

През 1760 г. селянин-фермер на име Сого през 
главата на своя пряк господар се оплакал от това, че 
хората му умират от глад от високите данъци за воен-
ния диктатор. Заради това нарушаване на правилата на 
етикета, Сого трябвало да стане свидетел на обезгла-
вяването на неговите три малки сина. Тогава той и же-
на му били разкъсани – въпреки че неговото оплакване 
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било доказано за  правилно и местният господар бил 
преместен. (De Mente, Behind the Japanese Bow, Отвъд 
японския поклон, 1993, р. 26) 

 
В огромния мирен период Токугава настъпила бав-

на, но трайна промяна в обществото. Незаети във вой-
ни, самураите като класа неусетно западали, а воините 
намалявали по брой. Спокойните времена стимулирали 
търговията, занаятите и изкуствата. Класата на занаятчи-
ите растяла. Населението растяло в градове като Едо, 
Киото, Осака и Нагасаки. Нагасаки станал вратата към 
света. Осака станала център на занаятите и търговията.  

По-бедните хора живеели в дървени къщички, пе-
риодично изгаряли от пожарища след земетресения. Се-
ляните и фермерите често гладували, обложени с огромни 
данъци. Продавали деца за роби, убивали своите деца – 
мабики. Те периодично измирали от глад. Мирът способс-
твал за увеличение на населението и изхранването от ог-
раничената земя ставало все по-трудно. От 1600 г. до 
1800 г. населението на Япония нараснало от двайсет ми-
лиона души до трийсет милиона души, незаети с война.  

Към края на 19-тия век, съюз на няколко от по-
силните даймьо с номиналния император Муцухито 
Мейджи накрая успял да повали шогуната. През 1867 г. 
бакуфу стигнало до своя официален край с оставката на 
15-тия Токугава шогун Йошинобу и настъпило ‘великото 
възстановяване’ (Тайсей Хоукан) на имперското управле-
ние.  

 
Защо в Япония доминирали агресивността, непри-

миримата борба за власт и кървавите вековни войни? За-
що в мирните столетия глад морил селяните, а убийствата 
и наказанията били всекидневие? Защо се стигало до 
убиване на родните деца? 

Навярно основната природна причина е демограф-
ска. На изолираните острови населението не можело да 
нараства неограничено. Войните, масовите самоубийства, 
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свързани с тях, гладът и нападенията били болезнен ре-
гулатор на броя на жителите. А в мирно време при нарас-
тване с един и половина пъти земята се оказала недоста-
тъчна и реколтата – малка, за да изхрани толкова много 
хора. Това, заедно със съпътствуващото трансформиране 
на класовата структура в страната, водело до неминуем 
край на тази форма на управление.  

Истории за Иеясу Токугава 
Иеясу се превърнал в легендарна фигура. За него, 

за неговите воини и за нещата, които е направил, се раз-
казвали истории:  

Честта на войните на Иеясу  
Веднъж господарят Иеясу не успял да спечели 

битката, но в по-късните преценки се казвало: ‘Иеясу е 
много смел пълководец. Никой от неговите воини, заги-
нали в боя, не бе поразен в гръб. Всички те умряха с лице 
към врага. Тъй като характерното за воина разполо-
жение на духа се проявява дори след смъртта, то е не-
що, което не може да го посрами.’ (Хагакуре – случай 
146) 

Иеясу опрощава дете-убиец 
Такеда Шинген веднъж казал: ‘Ако се намери някой 

да убие господаря Иеясу, ще го възнаградя щедро.’ Като 
чуло това, едно тринадесетгодишно момче постъпило 
на служба при господаря Иеясу и една нощ, когато видя-
ло, че Иеясу се е оттеглил за сън в покоите си, то се 
промъкнало и промушило неговото ложе. В действи-
телност господарят Иеясу бил в съседната стая, къ-
дето тихо четял една сутра, но той бързо хванал мом-
чето. 

При разследването момчето си признало честно 
всичко и господарят Иеясу казал: ‘Ти ми изглеждаше 
прекрасен момък, затова благосклонно те взех за слуга. 
Сега обаче съм дори още по-впечатлен от теб.’ След 
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това го изпратил обратно при Шинген.  

Изкуствата в епохата Токугава 
Новият театър след древния Но станал Кабуки. В 

Кабуки-драмата се възпявали драматични събития като 
тази на за четиридесет и седемте ронини, известна 
главно със заглавието си като кабуки-драма: Чишингура. 

Малък даймьо, провокиран от приближен на шогу-
на, влязъл в конфликт, като наранил благородника, и бил 
принуден от бакуфу да предаде владението си и да 
извърши сеппуку. Даймьо изпълнил заповедта. Но въз-
мутени от несправедливостта, четиридесет и седем-
те му самураи, останали без господар, подготвили за-
говор за убийството на шогунския слуга. Те наистина 
направили това на сутринта в един снежен февруарски 
ден през 1702 г. За наказание им било заповядано да из-
вършат сеппуку. Те правят това и по тяхна воля били 
изгорени заедно в двора на храм в Токио. 

За западните зрители на тази пиеса често възниква 
въпроса: защо четиридесетте и седем ронини не са оста-
вили един от тях да извърши убийството и така да се спа-
сят останалите от наказание. Да се пита това е да се про-
пусне смисъла: всички самураи били еднакво ентусиази-
рани да покажат верността си на господаря. 

В литературата се появява еротика, ‘романтична’ 
порнография. 31-сричковата танка се съкращава в 17-
сричковото хайку. 

Развило се силно забавлението. Хората, свърза-
ни с този огромен бранш, поддържали ореола на роман-
тичния ‘плаващ свят’ (юкио) – гейши, куртизанки, съдър-
жателки и кръчмари. В големите градове били обособени 
квартали на нощния живот, наречени йошивара – ‘щаст-
ливи полета’. По тези места било забранено носенето на 
оръжие. Самураите ходели там да се насладят на компа-
нията на красиви и опитни жени, отдадени на изкуството и 
на секса. Гейшите били царици на нощния живот. Гейша 
означава ‘човек на изкуството’ и не трябва да се бърка с 
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проститутка. Тези жени на различна възраст забавлявали 
скъпо своите мъжки гости с изпълнения на самисен, пеене, 
танци и забавни разговори. В Киото се създали най-
силните школи за подготовка на гейши-майсторки на за-
бавлението и на танцуващите момичета майко. Само в 
Токио имало 2000 куртизанки и евтини курви. Вратът им 
бил открит и това се възприемало като силно еротично – 
навярно японците си спомняли с нежност вратовете на 
майките си, когато са ги носели на гръб.  
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КАТАНА: МЕЧЪТ НА САМУРАЯ 
 

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

преди ритуалното самоубийство сеппуку. Животът на са-
мурая е бил в ръцете на неговия господар и на съдбата. 
Самураят умирал, падайки в бой в защита на господаря 
си. Всички самураи от една войска били длъжни да се са-
моубият, когато предприетата война е била загубена и по-
бедителят не ги приемал като негови самураи. Животът на 
самурая се сравнява в Япония с цъфтежа на сакура – 
японската вишна. В тази нагласа влизало и отношението 
на самурая към живота на неговите събратя и на хората от 
по-низшите класи. Самураят (буши) е принадлежал с 
целия си живот на своя даймьо (поземлен владетел) и му 
е служил до смърт.  

Но всеки отделен самурай като член на управля-
ващата класа е можел да убие на практика когото си поис-
ка и когато си поиска от другите класи. Такова абсолютно 
право върху живота на други хора не е съществувало в 
робовладелска Атина и Спарта, макар че в Доколумбова 
Америка е имало и по-страшни неща като изтръгването на 
сърце. Впрочем спрямо враговете си нинджа самураите 
са прилагали върховете на изкуството за мъчения. 

Между периодите си на професионална активност, 
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заетият самурай се е радвал на истински комфортен жи-
вот, който е включвал привилегията да разсича своите съ-
народници от по-низшите класи, когато те покажат следа 
на дързост. (Busch, р. 86) Едиктите за проба на меча и за 
наказателно разсичане за неуважение са били издадени 
от бакуфу – официалното военно правителство на Япония. 
Според чл. 71, том 2 на Куджиката осадамегаки (На-
казателния кодекс) от 17 век на ашигара (войника) да убие 
гражданин или селянин за допусната грубост.  

Съвременни японски историци и юристи (Рьосуке) 
уточняват, че буши се е подлагал на разследване и се ос-
вобождавал само ако се докаже, че гражданинът или се-
лянинът са оскърбили буши. Дали е могло да се докаже, 
че това не е така? Какво значи да се разследва дали на-
истина буши е бил обиден или не? И какво би представля-
вало разследване на това дали буши наистина си е проб-
вал меча, или е убил незаконно? Кога на буши му е било 
забранено да си пробва меча? Да си пробваш меча не 
върху някакво си бамбуково стъбло, дънер или животно, а 
върху истинската цел на това оръжие – жив човек, е наис-
тина автентично. Ако тялото на човека може да послужи 
легално за същата цел като дънера, тук едва ли има място 
за някакъв вид респект към човешкия живот. Такова нещо 
не е известно в други култури.  

За нас, западните хора от началото на 21 век, е за-
гадка как в мирно време самураите, при това под контрола 
на строги морални и светски правила, са могли да разси-
чат всеки, показал неуважение с недостатъчно нисък пок-
лон или неподходяща реплика или просто за да си проб-
ват мечовете.  

За да проумеем или поне да си представим колко 
немислимо е това за нас, нека се поставим на мястото на 
японския селянин, занаятчия или търговец, каквито са би-
ли, разбира се, около деветдесет процента от японците от 
9 до 19 век. Какъв живот е било това – всеки миг е несигу-
рен, може да срещнеш самурай! Може да си се научил как 
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да се проснеш в праха пред него и да разговаряш почти-
телно, но можеш ли да предвидиш преценката, каприза 
или лошото му настроение? Всяка такава среща може да 
завърши с твоето законно, значи заслужено, разсичане! 
Ами ако той просто си пробва законно меча и никакви дру-
ги мотиви не са му нужни?  

А сега се поставете на мястото на убиец. Какво 
можете да убиете? Аз мога да убия без да се замисля 
единствено насекомо, което ме дразни. Не мога да убия 
без предизвикателство птица или диво животно. Не мога 
да заколя домашно животно. И повечето хора не могат. 
Съвсем друго е по време на война. Онези, които могат да 
убият човек на улицата просто така, без предизвикателст-
во, ние наричаме хладнокръвни убийци и само серийните 
убийци го правят с удоволствие. Но те го правят по силата 
на тежко психическо страдание и отклонение и такива са 
просто единици по света в едно и също време. Японските 
самураи са се учили да убиват, и са убивали далеч не са-
мо на война или по предизвикателство. Те са се ползвали 
редовно от правото си да убиват всеки не-самурай, щом 
това е било издигнато в закон.  

Обикновеният човек в Япония значи е бил нещо ка-
то мухата за нас днес (така се изразяват и японски изсле-
дователи). “Когато сравняваме тревогата на по-
високопоставените от нас хора с нашата, нашата е нещо 
съмнително и без стойност. Тъй като ние не сме даже на 
нивото на конска муха, нашите страдания, без значение 
колко жестоки, са несравними с техните.” Така е написал 
дзен-майсторът Хакуин (Задоволството от мирното уп-
равление, 1750. Японският психолог Хироши Минами по 
повод на японското незачитане на щастието пише: “Тъй 
като масите не са броени за човешки същества и са по-
незначителни даже от мухите, няма непоносима грижа. 
Добре познат факт е, според Танака Кюджу и други, че се-
ляните и фермерите от периода Токугава са били трети-
рани като че ли са волове и коне.” (Minami, р. 66) 

Къде можете да си пробвате бойния нож? На дър-



61

во, на дъска, на дънер, разбира се. Няма да го пробвате 
на жив човек, даже да сте гангстер. Но самураят е пробвал 
своя меч на живи хора, по пътя, на улицата, на полето – 
извиква го и го съсича.  

А самият самурай сравнява себе си с дънер (виж 
четиристишието в началото. Той също е можел да загуби 
живота си веднага щом на господаря му хрумне, в неочак-
вана свада с приятели или при загуба на господаря – не 
говорим за бойното поле.  

Щом самият буши е бил изложен постоянно на 
смъртна опасност и е можел да си отиде млад като цветче 
на вишна, какво остава за селяните и останалите? Можете 
ли да се поставите на тяхно място? Да мислите за себе си 
като за мухи или дънери? Аз не мога, затова смятам това 
за загадка, и то дълбока загадка на човешкия живот, стиг-
нал в една велика култура до това равнище и до това 
усещане за смърт. Близко е състоянието на смъртно бол-
ните или радикално рискуващите например в алпинизма. 
Но първите имат срок, поне приблизителен, а вторите 
имат много начини за осигуряване. Виждал съм близък 
човек преди смърт и това ми се е запечатало до собстве-
ната ми смърт – толкова ужас и нетърпима мъка има в не-
го. Попадал съм и в други смъртоносни ситуации и знам 
със собствената си кожа, че човек не може да свикне с то-
ва и да го приеме даже като близка евентуалност, да не 
говорим да го очаква всеки ден. Ние просто бихме полу-
дели. А в Япония милиони хора са живели с това много 
векове.  

Самите господари (даймьо) са се ползвали от 
властта абсолютно, което значи и правото си да се разпо-
реждат с живота на хората и земите от своите владения. 
Щом даймьо може да получи живота на своя самурай ви-
наги, когато се налага, какво остава за селянина, а още по-
малко за по-низшестоящите занаятчии и търговци? 

Катана е страшно оръжие, което в ръцете на саму-
рая може да те раздели на десетина части само за секун-
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ди. А буши са обичали да разсичат не само за убиване на 
жертвата, а и за удоволствието от разсичането на тялото. 
При спречквания и сбивания постоянно са давани жертви 
между самите самураи. 

Този японски характер, масово разпространен 
всред висшето съсловие на самураите, е непознат по дру-
ги земи. Явно той се корени в това, че животът не е смя-
тан за свръхценност. Той е разбиран като другата страна 
на смъртта. Не е позната универсалната заповед ‘Не уби-
вай!’, която изглежда за нас естествена и даже извън вся-
ка култура изразява естествено поведение между живи 
същества от един вид. Животът на самия буши не само не 
е гарантиран, но той поначало принадлежи на неговия 
господар и първо правило в бушидо е да се живее така, че 
всеки миг да може да се отдаде собствения живот. Как се 
отнасяли буши към собствения си живот личи от факта, че 
самураите много държали на правото си на ритуално са-
моубийство (сеппуку, цуйфуку) и даже протестирали, ко-
гато било забранено самоубийството поради смърт на гос-
подаря (джунши).  

Страшна загадка се открива тук. Човек може някак 
си да се примири, че е по-ниско от роб, по-ниско от до-
машно животно. Но как човек до такава степен може да се 
освободи от най-дълбоко вкоренения инстинкт за само-
съхранение и да живее с това – да отглежда ориз, да пра-
ви дърворезба, да върти търговия? Как е възможно толко-
ва лекомислено и всекидневно отношение към смъртта, 
убиването и жестокостта при цялата дълбочина на разби-
рането за смъртта и живота като две страни на едно и 
също?  

Буши, ронини и шиши 

Буши 
Самурай (侍 или понякога 士) е общ термин за воин 
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в пред-модерна Япония. По-подходящ термин обаче е 
буши (武士), буквално ‘военен човек’, ‘човек на войната’. 
Този термин влязъл в употреба през периода Едо. Терми-
нът самурай сега обичайно се позовава на благородство 
на воина , не като например, ашигару. Ашигару значи 
‘войник на крака’, пехотинец. Самураите, които не служат 
на клан или даймьо (господар) и са самостоятелни, сами 
се наричали ронин (’вълна-мъж’, ‘свободен воин’).  

Думата ‘самурай’ има своя произход в периода 
преди Хейан, когато тя била произнасяна като сабурай, в 
значение на ‘слуга’ или ‘прислужник’. По време на периода 
Ацучи-Момояма и ранния Едо период през втората поло-
вина на 16-ти и началото на 17-ти век думата сабурай се 
замества със самурай. Но до това време значението на 
думата се е променило много.  

Илюстрация: самурай 
Буши били лична охрана и войска за междуклано-

вите войни. Те се издържали от своя господар – поземлен 
владетел (даймьо) със стипендия от няколко коку – го-
дишна дажба ориз за един човек. При загуба на война са-
мураите оставали без работа, защото загубилият даймьо 
губел всичко в полза на победителя – и земята си, и саму-
раите си, и живота си. Това било повод да преминат на 
работа при противника-победител, ако бъдат наети. Оче-
видно броят на воините, които даймьо можел да наеме, е 
бил ограничен от земята (и селяните към нея), които 
даймьо е притежавал, както и от военните цели. Това са и 
причините за масовите самоубийства при загуба на меж-
дукланова война, когато победеният даймьо оставал без 
своята земя и селяни – те били присвоявани от победите-
ля. 

Самураите при своето отношение към живота и при 
своята вярност са показвали безпримерен героизъм в 
боя и в усилията си за опазване живота и честта на своя 
господар. Истории за героизма на буши са разказани в ли-
тературната класика Гинки моногатари.  
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Буши били върхът на обществото, по правило 
грамотни, а някои от тях и просветени – изучавали и 
практикували Дзен, а след време някои отивали в будистки 
манастири. Най-образованите буши познавали фрагменти 
не само от китайските дела, но също и на по-далечната 
Индия. Самураите вършели цялата административна 
работа в централното и местното управление, за разлика 
от Китай, където това правели учени чиновници, при това 
след жестоки конкурси за назначаване. Ето още една 
чисто японска адаптация на изкуството на управление, 
усвоено от Китай. “Макар да има причина сериозно да 
вярваме, че само китайските начини на действие са добри, 
действително ще се окажем в много лоша ситуация, ако 
настояваме едностранчиво за нещо, без да признаваме 
неговата неприложимост за нашата страна в този момент.” 
(Будо Шошиншу – правило 4). От друга страна, ето какво е 
самурайското отношение към книгите: “След прочитане 
на книги и тем подобни най-добре е да ги изгориш или 
изхвърлиш.” (Хагакуре – случай 28) 

Буши били стегнати и хигиенични. Цунетомо през 
17-ти век с носталгия разказва, че самураите от близкото 
минало всяка сутрин се къпели, бръснели челото си, 
намазвали косата си с лосион, подрязвали си ноктите на 
ръцете и на краката, пилели ги с пемза и накрая лакирали 
с когане – въобще не пропускали да отделят внимание на 
външния си вид. По доспехите им нямало ръжда, нито 
прах – те лъщели и били в пълна изправност. (Хагакуре – 
30) 

Към храната се отнасяли както към живота – при 
дилема да или не за предпочитане е отказът. “Когато 
трябва да избираш да ядеш или да не ядеш, по-добре не 
яж. Когато трябва да избираш да умреш или да не умреш, 
по-добре умри.” (Хагакуре – 58) 

След ерата Токугава, по времето на Мейджи-
реставрацията (края на 19 век) и забраната да се носят 
мечовете за самураите останала административната ра-
бота в държавата. Но в някаква степен духа на самурайс-
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твото бил приет от японската войска и особено от висшите 
военначалници. 

Ронин и шиши 
Ронин (��) значи буквално ‘вълна-човек’, ‘свобо-

ден човек’. В периода Нара (710–784) ронини се наричали 
селяни-крепостници, които бягали или изоставяли тяхната 
земя на господаря. При шогуната терминът се използва за 
самураи без господар. Самураят оставал без господар 
при смърт или при загуба на бойното поле на неговия гос-
подар, или пък в случай че губел своята служба заедно с 
привилегиите. През над двеста и петдесетте си години 
Едо шогунатът въвел мир и ред, така че броят на ронините 
се увеличил много поради малката нужда от наемни 
войски. В по-старите времена самураите можели лесно да 
сменят господарите си и професията си, и дори да встъп-
ват в брак с жени от различни класи. Обаче през периода 
Едо те били ограничавани и им било строго забранено да 
бъдат наети от друг господар без разрешение на пред-
шествуващия. Също така, самураите с нисък ранг, често 
бедни и без избор, се принуждавали да напуснат своя гос-
подар. 

Единият от най-известните ронини бил Миямото 
Мусаши, нает преди това като йоджинбо. По традиция в 
японската култура ронините са обект на унижение и сати-
ра. Техният кодекс изисквал самураят да извърши самоу-
бийство (джунши), когато загуби своя господар, иначе след 
това търпяли срам. Филмът ‘Седемте самураи’ на Акира 
Куросава разказва за подобни свободни воини. 

В началото на периода Токугава ронините наброя-
вали около 40 000. Те понякога ставали търговци или се-
ляни. В края на периода Токугава шиши (конспираторите 
срещу шогуна и бакуфу за връщане реалната власт на 
императора) били предимно ронини. Сайчо Такамури 
тръгнал към столицата с 10 000 души войска за възстано-
вяване на стария самурайски ред. Походът бил неуспешен 
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и в Кагошима много самураи се самоубили, като самият 
Сайчо си направил сеппуку.  

Терминът ронин е също така използван в съвре-
менна Япония за онези, които пропадат на университетс-
кия приемен изпит.  

Произход и възход на самураите 
През периода Хейан, сабурай са служили специал-

но като охранители на императорския дворец, ‘онези, кои-
то носели мечовете’. Тези предшественици на това, което 
ние сега знаем като самураи, имали екипировка, закупена 
от господаря и от тях се изисквало да тренират своите во-
енни умения по всяко време.  

Действителните армии на императора от друга 
страна, са били групи войници на военна служба, зачис-
лени в провинциалните области на Япония за в случай на 
война или въстание. Те били оформени по модела на кон-
тиненталните китайски армии и събрани от една трета на 
телесно здравото възрастно мъжко население. Въпреки 
това, за разлика от имперските охрани, всеки войник тряб-
вало да купува своето собствено оръжие и да издържа 
себе си. Това ги правело немотивирани. 

В ранния Хейан, във втората половина на 8-ми и 
началото на 9-ти век, императорът Камму търсил начин да 
укрепи и разшири своята империя в северно Хоншу. Той 
изпратил своите армии да завладеят въставащия Емичи 
(род на наследници на Айну), което се оказало неуспешно 
поради липсата на мотивация и дисциплинира да се бият. 
Той въвел титлата шогун и започнал да разчита на 
силните местни кланове да завземе Емичи.  

Тези кланове били на фермери, принудени да се 
въоръжават и защитават сами от тиранията на магистра-
тите, назначени от императора да управляват техните зе-
ми и да събират данъците. Подготвени в бой с кон и 
стрелба с лък, те стигнали толкова високо ниво, че импе-
раторът започнал да ги предпочита за потушаване на въс-
тания, докато армиите били накрая напълно разпуснати. 
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От средния Хейан те приели японски стил броня и оръжие 
и положили основите на бушидо. 

За по-късния период от времето на управление на 
самураите, терминът юмитори (‘стрелец с лък’) останал 
като почетна титла за завършен воин, дори когато боят с 
меч бил станал по-важен. Японската стрелба с лък е все 
още важна част от умението на военния бог Хачиман.  

По произход тези воини малко се различавали от 
наемните войници на императора и благородните кланове. 
Но постепенно те събрали достатъчно власт и накрая 
узурпирали властта на императора и установили прави-
телството начело със самурай.  

Постепенно местните кланове се съюзявали един с 
друг и събирали трудовите и другите ресурси, докато нак-
рая формирали йерархия, центрирана около торьо, или 
най-големия даймьо. Този даймьо бил далечен роднина на 
императора и член на едно от трите благородни се-
мейства: Фудживара, Минамото или Тайра. Макар изпра-
тени в провинциалните области за четири годишен период 
като магистрати, след завършване на техния срок, знаей-
ки, че са способни да играят едва второстепенна роля в 
правителството, те решавали да останат и да не се връ-
щат в Киото. Техните синове наследявали позициите им и 
продължавали да водят клановете и да потушават въста-
ния по страната през средния и по-късния Хейан.  

В резултат на своята военна и икономическата си-
ла, клановете в края на краищата станали нов фактор в 
политиката на двора. Тяхното включване във въстанието 
Хоген в късния Хейан укрепило тяхната власт и поставило 
конкурентните кланове Минамото и Тайра едни срещу 
други във въстанието Хейджи от 1160 г. Победителят 
Тайра-но Кийомори станал имперски съветник, първият 
воин с подобна позиция. Постепенно той установил конт-
рол над централното правителство, станал първият саму-
рай,  взел цялата власт в Япония и превърнал императора 
в прост фигурант... 
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Генерал Тойотоми Хидейоши, завзел властта в 
Япония през 1586 г., самият той син на бедно селско се-
мейство, създал закон, по силата на който кастата на са-
мураите станала кодифицирана като постоянна и нас-
ледствена, и на не-самураите било забранено да носят 
оръжие. Самурайската класа изчезнала по време на 
Мейджи-реставрацията, но тя оставила ярки следи в 
администрацията, военното съсловие и бизнеса. И днес 
някои кръвни наследници на стари самурайски родове ка-
то Хонда играят значителна роля в бизнеса и държавата. 

Самураите били въоръжени с два меча – дълъг и 
къс (катана и вакизаши). Изкуството на меча, кенджуцу 
или кендо, станало основно между бойните изкуства. Ми-
ямото Мусаши през 1643 г. написал Книга на петте рин-
га, в която изложил изкуството кенджуцу, кендо (изкуст-
вото на бой с меч).  

Оръжието може да бъде скъпо и по-малко скъпо, 
може да има различна стойност като майсторско създа-
ние. Но това не е най-важно за самурая. Ето какво съветва 
един далновиден военачалник: 

“Не се домогвай на всяка цена до мечовете и кин-
жалите, произведени от известни майстори. Даже ако мо-
жете да притежавате меч или нож на цена 10 000 монети, 
той може да бъде победен от 100 копия на цена 100 моне-
ти всяко. Затова, използвайте 10 000 за да придобиете 100 
копия, и въоръжете 100 мъже с тях. Вие можете по този 
начин да защитите себе си по време на война.” (Aсакура 
Тошикаге, 1428-1481) 

Бушидо – пътят на война 

Ако не знаех  
че вече съм умирал  
щях да оплаквам 
изгубения си живот. 
Ота Докан (1432–1486) 
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Бушидо значи буквално ‘пътят на воина’ (буши – 
‘воин’, до – ‘път’), и е близко до по-общото будо (‘път на 
битката’). След 16-ти век бушидо отговаря на шико, будо 
и буши-но мичи (‘пътека на самурая’ отпреди Токугава).  

Според някои днес бушидо е съвременна измис-
лица. По целия Запад обаче бушидо за младите авантю-
ристи е върхът на воинския морал и личното развитие. В 
очите на занимаващите се с бойни изкуства, бушидо е 
пример за подражание и идеал за следване. В по-
обикновен смисъл то носи екзотиката на Изтока и примам-
ва за изучаване и изследване.  

Повечето случаи, разказани в хрониките обаче сви-
детелстват, че и самураите са хора като всички и съвсем 
не са на висотата на справили се със смъртта. И дори да 
са се справили със смъртта и лесно да убиват и да уми-
рат, те не са се справили с гнева и яростта си. Но почти не 
намираме разкази за страхливи самураи, хленчещи пред 
враг или господар, когато трябва да загубят живота си. 
Това говори, че в умовете и сърцата на японците 
смъртта е просто по-лесна, отколкото в нашите умове и 
сърца.  

В автентичността си бушидо е бил и начин за жи-
вот сред народ, който е свикнал с оръжието и смъртта. 
Буши трябва винаги да е готов за бой, още повече в 
страна като Япония, където оръжейният конфликт е все-
кидневие. Седмото правило в кодекса на Юдзан гласи: 
“Бъди винаги готов за битка! Нашата страна се разли-
чава от другите по това, че в нея дори последният търго-
вец, селянин или занаятчия е скътал някой ръждив стар 
къс меч. Такъв е обичаят на хората от воинския народ на 
Япония, това е Пътят на боговете, останал неизменен де-
сет хиляди поколения наред.” (Будо Шошиншу – правило 
7) В следващите десетилетия бакуфу взема мерки и носе-
нето на оръжие се забранява за всички класи освен за са-
мураите. 
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Бушидо 
Знае се, че бойното изкуство с разнообразните си 

форми, включително изкуството на меча (кендо) е дошло 
от Китай, а най-внушителната класика е древния трактат 
на Сун-дзъ: Изкуството на войната (V пр. Хр.). За пове-
че от хилядолетие всички стратегии и тактики в Китай и 
Япония се коренят в този трактат. От времето, когато през 
V–VI в. китайската култура проникнала на японските ост-
рови, всеки уважаващ себе си пълководец и държавен 
мъж на почетно място в личната си библиотека държал 
трактата на великия стратег. От Сун-дзъ черпели идеи и 
практики както генералите-феодали – даймьо, така и во-
дачите на нелегалните нинджа-кланове дълбоко в пла-
нината. 

 
Най-силно изложение на самурайския кодекс нами-

раме в книгата на Дайдоджи Юдзан – Будо Шошиншу, от 
1686 г. Заглавието може да се преведе като ‘Кодекс на 
вòина’. В него на първо място стои приемането на 
смъртта. Друга буши-класика е Хагакуре кикигаки (нещо 
като ‘Записки на самурая’). Това съчинение е сред най-
стойностните неща в японската литература най-малко като 
документ, написана е към 1710 г. Хагакуре значи: ха – 
‘листо’, куре – от какуреру – ‘крия, скривам’ – скрит в лис-
тата. Kикигаки: кики – ‘слушам’, гаки – ‘записвам’. Цялото 
заглавие значи буквално: ‘Записки за онова, що чух скрит в 
листата’.  

Авторът Ямамото Цунетомо е роден през 1659 г. В 
израз на дълбока преданост самураят Цунетомо решава 
да си направи сеппуку (джунши, цуйфуку, оибара), когато 
господарят му Мицушиге умира през 1700 г. Но тази прак-
тика е забранена от самия Мицушиге през 1661, а на 
следващата година от Бакуфу. Тогава решава да иска 
разрешение да се замонаши и новият господар Набешима 
Цунашиге му разрешава. Променя името си на Джочо 
Гьокудзан – ‘Вечно утро, планина на изгрева’. Именно ка-
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то монах самураят пише книгата. 
 
*** 
Правото и грешното не са нищо друго освен доб-

ро и зло, макар аз да не отричам, че има незначителна 
разлика между термините – все пак да действуваш пра-
вилно и да правиш добро носят полза е трудно, докато 
да постъпваш неправилно и да правиш зло е лесно и за-
бавлява, така че естествено мнозинството хора са 
склонни да вършат неправилното или злото и изпитват 
неприязън към доброто и правото. Но да бъдеш не-
устойчив и да не правиш никакво различаване между 
правда и неправда не е благоразумно, така че всеки 
който разбира това различие и все още върши неправда, 
не е истински самурай, а див и неук човек. И причината 
за това е малка способност за самообладание. Макар, че 
това не звучи така лошо, ако изследваме произхода, ние 
намираме, че това възниква от малодушие. Ето защо аз 
твърдя, че е важно за самурая да се въздържа от пог-
решното и се придържа към правилното.  

Дайдоджи Юдзан 
*** 
Има начин на възпитание на детето на самурая. 

Още от ранно детство трябва да се насърчава храб-
ростта и да се избягва плашенето и дразненето на де-
тето. Ако човек е склонен на малодушие от дете, това 
остава за цял живот. Грешка на родителите е да се на-
сърчава безогледно техния детски страх, или да ги па-
зим да не отиват в тъмни места, или да ги заплашваме, 
за да спрат да плачат. Детето ще стане боязливо, ако 
бъде строго ругано.  

Ямамото Цунетомо 
*** 

Смъртта на самурая 
Първата тема в Бушидо е смъртта. 
То е същото като във всяка по-дълбока философия 
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на живота: животът е възможен чрез смъртта, смъртта е 
възможна чрез живота. Това е разработено в дълбочина 
от мъдреца Джуан-дзъ. Дао ни прекарва през този живот 
като през временен път. Животът и смъртта са относител-
ни понятия и едното се определя чрез другото, както е с 
всички неща, които в крайна сметка са зависими от думи-
те. Будизмът третира същата истина за живота като сам-
сара – блуждаене в кръговрата на много раждания и 
смърти, а нирвана е пробив отвъд цикъла живот-смърт. 
Адептът на Дзен в опита на просветлението постига със-
тояние отвъд живота-и-смъртта, като се освобождава от 
привързаността си към живота и с това от ужаса пред 
умирането. Ние лесно разбираме това теоретически, като 
взаимна зависимост на понятия и интелектуална игра с 
думи. Но на практика няма човек, който да не тръпне от 
усета за смъртта и неизвестното, което ни чака. А фон на 
всичко това е животинският страх от неописуемата мъка, 
когато умираме.  

Самураят е имал свръхтежката задача да пре-
възмогне този ужас и да приеме смъртта, запазвайки 
спокойствие и способност да се бие, като решава на 
мига как да действа по най-точния начин за победата или 
за запазване на достойнството си пред смъртта и в лицето 
на врага. 

Веднъж превъзмогнал зависимостта си от смъртта, 
войнът печели сила и позиция във всички неща от 
живота (ако е умен). Ако направи от справянето си със 
смъртта стратегия за живот, човек може да измери истин-
ски нещата и да отделя подобаващото внимание на всич-
ко, без да робува на илюзии и страсти.  

На фона на тази перспектива стават още по-нелепи 
реакциите на буши, който може да обезглави партньора 
си в игра на карти поради нечестен ход или съмнение за 
измама. Така, както ние отправяме някоя укорна реплика.  

Но самураят при това си остава поклонник на 
изящното, цени хармонията уа и чайната церемония, коя-
то я олицетворява. Сега ми хрумва, че те ценят уа, защото 
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е трудна и рядко постижима във врящите им като котле за 
чайна церемония глави.  

Да помниш смъртта, да имаш ясно съзнание за нея, 
да държиш сметка за риска от загуба на живота, е дълбока 
истина, дошла от будизма. Ние сме преходни и животът е 
подобен на бурен поток, който изтича до пресъхване. 
“Когато нито за момент не забравяш за смъртта, ще 
бъдеш верен на своя господар, ще почиташ и родителите 
си, ще избегнеш неизброими злини и беди, болести и 
злополуки не ще те споходят в дълголетния ти живот. 

Ето и основанията да се настроиш така. Човешкият 
живот е твърде скоропреходен, подобен на вечерна роса 
или на утринен скреж. Колкото е вярно това за живота на 
всички хора, с толкова по-голяма сила важи за рискования 
и изпълнен с опасности живот на самурая... през днешния 
ден той има може би последен шанс да служи на господа-
ря си и да се погрижи за своите родители... ако човек заб-
рави за смъртта, той постоянно ще преяжда и препива, ще 
се отдаде всецяло в угода на сладострастието си и на 
нездравословни дейности от всякакъв род” (Будо Шошин-
шу – 1) “Пътят на самурая разкрива смисъла си в присъс-
твието на смъртта. Когато се изправиш пред избора ‘живот 
или смърт’, незабавно избери смъртта. Не е толкова 
трудно. Бъди непоколебим и върви напред... На всички ни 
се живее... Да умреш, без да постигнеш целта си, дейст-
вително е кучешка смърт и фанатизъм. Но в нея няма ни-
що позорно. Такава е същността на Пътя на самурая.” 
(Хагакуре – 2) 

Привързаността към живота е самоизмама. Как-
вито и да са хората – от благородно или ниско потекло, 
богати или бедни, стари или млади, просветлени или 
объркани, – всички си приличат по това, че един ден ще 
умрат. Не че не знаем, че нашата участ е смъртта, но се 
хващаме и за сламката, макар да ни е ясно, че ще умрем 
някой ден. Ние си мислим, че всички други ще умрат преди 
нас и ние ще сме последните, които ще напуснат този 
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свят. Струва ни се, че смъртта е далеч. Не е ли това по-
върхностно мислене. То е безполезно и е само шега по 
врем на сън. Не трябва да разсъждаваш така и да бъдеш 
нехаен. Тъй като смъртта е винаги пред вратата ти, трябва 
да полагаш достатъчно усилия и да действаш бързо. (Ха-
гакуре – 156) 

Животът е подобен на сън. Човешкият живот е 
наистина кратък. По-добре е да живееш, като вършиш 
нещата, които ти се нравят. Глупаво е да живееш в този 
сън за свят, като непрестанно се занимаваш с непривле-
кателни дейности и вършиш само неща, които не са ти по 
сърце. Лично аз обичам да спя и съответно възнамерявам 
да се задържам все повече време у дома си и да прекарам 
живота си в спане. Добре е да гледаш на този свят като на 
съновидение. Когато те споходи някакъв кошмар, ти ще се 
пробудиш и ще си кажеш, че това е било само сън. Речено 
е, че светът, в който живеем не е ни най-малко по-
различен от подобен сън.  

Животът е ценен, но честта на самурая пред 
смъртта е по-важна: “всички живи същества ценят живота 
си, да не говорим за хората. Що се отнася до мен, аз ценя 
живота си. Мисля обаче, че да чуеш слух за сбиване, в ко-
ето участват твои приятели и да се направиш, че не си 
чул, не спомага за поддържане на Пътя на Самурая, зато-
ва аз изтичах към мястото на действието. Да се върна 
безсрамно у дома, след като видях съсечените си другари, 
сигурно щеше да продължи дните ми на този свят, но това 
също означаваше да пренебрегна Пътя. В името на съх-
раняването на Пътя човек трябва да пожертва скъпоцен-
ния си живот.” (Хагакуре – 165, 180, 320) 

Моментът на смъртта е важен за война. Ако се 
паникьосаш, ще бъдеш презрян. Преди всичко трябва от-
напред да се изпълниш с абсолютна решителност да бъ-
деш сразен на полесражението “С такава решимост, щом 
съдбата те изостави и претърпиш поражение от врага, 
след което настъпи моментът да бъдеш обезглавен, кога-
то те попитат за името, трябва да го кажеш високо и ясно, 
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да се засмееш студено и да ги приканиш да ти отсекат 
главата, без цветът на лицето ти да се измени най-малко.” 
(Будо Шошиншу – 34)  

Приемането на смъртта непосредствено, практи-
чески, с ясно съзнание за риска във всеки момент, е ре-
шаващо. Колебанието и мислите за измъкване са смърто-
носни, а решимостта носи живот. Уесуги Кеншин (1530–
1578) го е казал най-силно: “Съдбата е в небето, бронята е 
на гърдите, успехът е в краката. Идете на бойното поле 
твърдо уверени в победата, и на ще се върнете в къщи 
без рани. Влезте в битка напълно решени да умрете, и вие 
ще останете жив; пожелайте си да оцелеете в боя и вие 
несъмнено ще срещнете смъртта. Когато напуснете дома 
си, решени да не го видите отново, вие ще се върнете в 
къщи благополучно; ако имате каквато и да било мисъл за 
връщане, вие няма да върнете. Вие не може да не 
грешите, в това, че светът се променя постоянно, но вои-
нът не бива да се забавлява с този начин на мислене, за-
щото неговата съдба е винаги определена.” 

Смъртта не е жребий на единичния паднал в битка-
та – за всеки войник поражението на войската значи 
смърт. Традицията на древните повелява, че когато човек 
планира битка и я загуби, трябва да умре. (Будо Шошиншу 
– 48) 

Безстрашният войн, отдаден на битката, не отбе-
лязва даже момента на смъртта. “Дори ако някому вне-
запно отсекат главата, той несъмнено ще бъде в състоя-
ние да направи още едно движение. Последните мигове 
на Нитта Йошисада го потвърждават Ако е бил слаб ду-
хом, той е щял да падне в момента, когато главата му е 
била отсечена... Изпълнен с воинска доблест, ако човек 
стане подобен на отмъстителен дух и покаже голяма ре-
шителност, макар главата му да е отсечена, той не ще ум-
ре.” (Хагакуре – 155) 
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Преданост и общуване 
Втората тема в Бушидо е предаността.  
Три качества се смятат за най-важи в бушидо – 

вярност, честност и смелост. Войнът трябва да мисли 
само за господаря си. Ако той вътрешно вземе това реше-
ние, винаги ще помни за господаря си и не ще го изостави 
дори за момент.  

Дайдоджи Юдзан съветва според Бушидо: Отнасяй 
се с почит дори към нехайните родители. Бушидо по-
велява също учтивост и любезност към гости. Всеки 
войн е бил длъжен пред господаря си да развие и усъ-
вършенства постоянно бойните изкуства: меч, пика, 
езда, стрелба с лък. Буши трябвало безпрекословно да 
съблюдава войнския устав и да познава правилата за 
бойна стратегия.  

Предаността към господаря стои по-високо от пре-
даността към Буда, Конфуций или някакви други светии. 
“Аз съм в пълно недоумение и не мога да разбера защо 
хората от това поколение са забравили тези неща и почи-
тат Будите на други места. Нито Шакямуни Буда, нито 
Конфуций, нито Кусуноки, нито Шинген са били някога ва-
сали на клана Рюдзоджи или на Набешима – следовател-
но не може да се каже, че те са в хармония с обичаите на 
клана.” (Хагакуре, Въведение) 

Формата (ката, до) в почтителността и служенето е 
от най-важно значение в етиката на буши, както и на 
цяла Япония и тя идва отново от Китай. “В Бушидо се смя-
та, че Пътищата на верността и синовната почтителност 
не се следват напълно, без значение колко много милееш 
за тях, ако не спазваш в пълна мяра формалната етике-
ция.” (Будо Шошиншу – 12) 

Самураят не може да си позволи да възразява и 
спори с командира си. “Не се противопоставяй и на нера-
зумните думи на господаря си. Не го критикувай, когато ти 
прави бележки... трябва да го изслушаш благоразумно и 
накрая да заявиш, че личното ти мнение е било погрешно, 
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като изчакаш, докато господарят бъде в по-добро настро-
ение и разположение на духа... Не раболепничи и не лас-
кай.” (Будо Шошиншу – 54)  

Господарите също имали чувство за дълг пред 
своите хора и даже състрадание към по-нископоставените 
и хората в беда. На Иеясу Токугава, най-мощният шогун, 
възцарил мир в Япония за два века и половина след други 
два века и половина война, се приписват думите: “За да 
управляваш страната в мир, е необходимо състрадание, 
защото когато мислиш за хората като за свои деца, те 
мислят за теб като за техен родител.” 

На господарите не била чуждо съчувствието 
спрямо обикновените хора. Цунетомо разказва: 

Докато господарят Наошиге си топлел краката в 
една котацу, той казал на съпругата си:  

– Действително е много студено. Даже с тази 
котацу е все още почти непоносимо. Как да прекараме 
нощта по-малко неприятно? Съпругата му отвърнала:  

– Селяните нямат котацу, но те могат да си за-
палят слама. Питам се на кого му е по-студено. Като се 
поразмислила тя решила, че на затворниците им е по-
студено.  

– На затворниците не се позволява да палят 
огън, те нямат стени, зле са облечени и нахранени. На-
ошиге казал:  

– Жал ми е за тях. Съобщи ми колкото е възмож-
но по-скоро колко са затворените. Разпоредено било на 
един човек и той направил внезапна проверка в полунощ. 
След като господарят научил резултатите от провер-
ката, той разпоредил на персонала в кухнята да сготви 
оризова каша, да я занесе в затвора и да нахрани него-
вите обитатели. Те я посрещнали с радостни възгласи 
и похапнали с удоволствие. (Хагакуре – 209) 

Слуга, ядосал господаря си с неприлично държане, 
трябва да бъде убит. Кодексът наставлява: “Ако нещата се 
развият така, че той бъде съсечен от господаря, ти трябва 
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бързо да задържиш онзи долу и да кажеш: ‘Той е близо до 
смъртта, позволете ми аз да го довърша’, след което да го 
убиеш с нож.” (Будо Шошиншу – 55)  

Предаността на господаря стига до унизителни 
постъпки. Например господарят бие слугата си, а слугата 
му връща изпуснатия при побоя меч: 

Веднъж, когато господарят Кацушиге ловувал в 
Нишима, по някаква причина той много се разгневил. 
Свалил меча с копринения пояс, ножницата и всичко ос-
танало, и започнал да бие с него Соеджима Дзенноджо, 
но неволно го изтървал и мечът паднал в един дълбок 
овраг. Дзенноджо веднага се затъркалял след него и го 
взел. След това го мушнал в реверите на дрехата си, 
изпълзял нагоре по урвата и без да оправи тоалета си, 
веднага подал меча на господаря. От гледна точка на 
бързата реакция и самообладанието това било проява 
на несравнима съобразителност.” (Хагакуре – 251) 

Дълг, приеман с уважение и като право на самурая, 
е самоубийството при смърт на господаря – джунши. 
Обичаят на джунши бил много разпространен всред саму-
райското съсловие, преди забраната, която наложило Ба-
куфу през периода Канбун (1661–1663). 

Самураят може и да убие господар. Понякога ду-
хове влияят на васала и господаря и той става зъл и вре-
ди и на себе си. “Това, което можеш да направиш, е да 
сграбчиш споменатия зъл човек и да сложиш край на зло-
деянията му, като по твой избор го изкормиш или му отре-
жеш главата, след което бързо си направиш сеппуку, тъй 
че нещата да изглеждат все едно си изгубил разсъдъка 
си.” (Будо Шошиншу – 56) 

“Веднъж господарят Сакьо бил на важна среща в 
имението си Мидзугае, а на Кюма било заповядано да си 
направи сеппуку. По това време на третия етаж, в ре-
зиденцията на господаря Таку Нуй край Осака имало чай-
на. Кюма я наел и събрал всички безделници от царя, ка-
то устроил куклено представление, в което собствено-
ръчно управлявал една от марионетките. Ден и нощ те 
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пили и се веселили. Този дом се намирал в близост до 
имението на господаря Сакьо и неспирните гуляи поро-
дили голяма суматоха там. При предизвикването на та-
зи бъркотия той бил изпълнен с благородни помисли са-
мо за господаря си и с решимост да извърши ритуално-
то самоубийство. (Хагакуре – 7) 

Чайна церемония. Самураят изразявал и прежи-
вявал острото си чувство за мига на живота и в чайната 
церемония. Ча-но ю била нещо специално за самурая. За 
тази цел буши имали малка чайна в градината на собст-
вения си дом. Чайната церемония изразявала единстве-
ността на живота, единствеността на съкровената 
среща и хармонията. Дайдоджи Юдзан разказва: “Колко-
то до чайната церемония, тя е удоволствие за войнското 
съсловие още от времената на шогуната Ашикага... 
Чайната е място, в което да избягаш от богатството и раз-
коша на света и тя трябва да бъде зона на уединение и 
спокойствие.” (Будо Шошиншу – 4) 

Решителност и безразсъдство  
Решителност. Да решаваш в бушидо не значи да 

обмисляш и избираш между възможности, очертани от 
абстрактни ценности. “Древните казват, че човек трябва да 
взема решенията си в рамките на седем дишания... когато 
умът ти се люшка насам-натам, разсъжденията никога не 
водят до някакъв извод. Със силен, бодър и несклонен 
към разкатаване дух можеш да прецениш нещата в 
рамките на седем дишания.” (Хагакуре – 63) 

Объркването и колебанието са признак на незря-
лост на ума. “Конфуций не е единственият човек, който е 
станал невъзмутим, щом навършил четиридесет години. 
При достигане на тази възраст и умните, и глупавите вече 
са натрупали достатъчно житейски опит и повече не могат 
да бъдат озадачени и объркани.” (Хагакуре – 88) 

Безразсъдство. Да не мислиш не значи да се из-
мъкнеш от реалността. Това значи да си изцяло в ситуа-
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цията и действието ти да е изчистено и да изразява мощ. 
Тук намираме сърцевината на Дзен: свободният даже от 
Аз-а ум, който черпи сила от пустотата: “Мъжът който е 
задълбочено овладял изкуството на меча, не го използва, 
и врагът сам убива себе си; когато мъжът използва сабята, 
той го прави, за да даде живот на други. Когато заповедта 
да убие, е той убива; когато заповедта е даване на живот, 
той дава живот. Докато убива, няма мисъл за убийство, 
докато подарява живот, няма мисъл за даряване на живот; 
защото в убийството или в даряването на живот не се 
утвърждава никакво Аз. Мъжът не вижда ‘това’ или ‘онова’; 
той не прави никакво разграничение, и все пак знае добре 
какво е това. Той ходи по водата, като че ли е земя; той 
ходи по земята, като че ли е вода. Този, който е достигнал 
тази свобода, не е досегаем от никой на земята. Той стои 
абсолютно чрез себе си.”(Миямото Мусаши, 1584–1645) 

Става дума не за празноглавие, а за контролирано 
отстраняване на здравия разум, който неизбежно отсъжда 
в полза на оцеляването. “Пътят на самурая е в безраз-
съдността. Десет души или повече не могат да убият чо-
век, който е готов на всичко. Със здрав разум не се пости-
гат велики неща, просто стани безумен и безразсъден”. 
(Наошиге – 17 в.) Цунетомо продължава: “По Пътя на са-
мурая, ако много разсъждаваш, ще изостанеш. Не ти е 
потребна нито вярност, нито преданост – просто стани 
безразсъден в Пътя. Верността и предаността ще дойдат 
от само себе си с безразсъдството.” (Хагакуре – 57) 

Изглежда това е тенденция в японското разбиране 
за успех. Воинът на бойното поле (а такива са и изпълни-
телите в бизнеса днес) няма за задача да измисля реше-
ния – за това си има предводители. “Господарят Аки зая-
вил, че той не желае наследниците му да изучават военна 
тактика. Той казал: „На бойното поле, почнеш ли да раз-
съждаваш, то няма край. Врагът не се преодолява с раз-
съдливост. Когато си пред бърлогата на тигъра е най-
важно да си неблагоразумен. Затова познавачът на воен-
ните тактики е изпълнен с толкова много съмнения, че 
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краят им не се вижда. Моите наследници няма да прилагат 
военни тактики.” (Хагакуре – 344). И още: „Безполезно е да 
изучаваш военна тактика. Ако човек не влиза в бой, като 
просто затвори очи и се втурне към противника, дори и да 
може да направи само една крачка, него за нищо няма да 
го бива.” Това беше също мнение на Иянага Сасуке.” (На-
кано Джинемон) 

Без съмнение това е близко до Дзен на чистия ум, 
освободен от мисли и осъзнал безизходицата от разсъж-
даващото мислене. “Когато Ямамото Городзаемон отишъл 
при свещеника Тецугю в Едо с желание да чуе нещо за 
будизма, Тецугю казал: ‘Будизмът те отървава от разсъж-
даващия ум. Той не е нищо повече от това. Мога да дам 
пояснителен пример от гледна точка на воина. Китайският 
йероглиф за ‘малодушие’ е получен чрез прибавяне на 
йероглифа за ‘смисъл’ към основния йероглиф за ‘ум’. 
‘Смисъл’ подразбира ‘разсъждение’ и когато човек приба-
ви разсъждението към своя истински ум, той става страх-
ливец. Може ли човек да бъде смел в Пътя на Воина, ко-
гато разсъждава? Предполагам, че можете да разберете 
каква е идеята.’” (Хагакуре – 326) 

Убиване 

Убиването е за това, за което буши съществува. 
Това е негова професия, призвание и в крайна сметка 
удоволствие. 

В мислите на самураи за убиването намираме от-
говор на загадката за японската нагласа към смъртта. То-
ва е чисто японски феномен: почти пълно безразличие 
към смъртта. Хората се убиват без мисъл за болка, стра-
дание, отнемане на живот, и в това чудовищно за нас 
хладнокръвие и пренебрежение към човека се крие самото 
умение да убиваш. Трябва да убиваш така, сякаш отсичаш 
мъртво стъбло. Това даже не е страст към убиване поради 
садизъм или поради психопатия, подобна на тази на 
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серийния убиец.  
Такъв отговор не ни води до разбиране, защото ние 

никога не сме изправяни пред подобна ситуация. 

Майсторството на съсичането 
Да съсечеш човек не се иска специална нагласа – 

за тренирания самурай това действие се равнявало на 
разсичане на дърво. Но за постигане на тази невъзмути-
мост буши трябвало да отреже доста глави. 

 
*** 
Господарят Наошиге учел: ‘За да се научиш как се 

секат глави, екзекутирай неколцина осъдени на смърт.’ 
С тази цел на мястото, където днес е западната порта 
били наредени 10 души и Кацушиге ги обезглавил един 
след друг, докато не стигнал до последния. Като видял, 
че той е млад и здрав, казал: ‘Уморих се да съсичам днес. 
Ще пощадя живота на този човек.’ Така бил спасен 
животът на последния. (Хагакуре – 216)  

 
*** 
Когато Ямамото Кичидзаемон бил петгодишен, 

баща му Джинемон го накарал да отреже главата на ку-
че, а като станал петнадесетгодишен, получил заповед 
да екзекутира престъпник. В ония времена всеки чети-
ринадесет-петна-десетгодишен младеж трябвало да 
може безпогрешно да обезглавява. На младини господа-
рят Кацушиге получил заповед от господаря Наошиге да 
се упражни в убиване с меч. Казват, че по това време 
той бил накаран да обезглави повече от десет души 
последователно. 

“Тази практика дълго време беше следвана, осо-
бено сред висшите съсловия, но днес дори децата от 
простолюдието не изпълняват екзекуции и това е из-
вънредна немарливост. Да казваш, че може да се мине 
без такъв род неща, или че не е никаква заслуга да уби-
ваш осъден човек, или че това е престъпление, или че 
опетнява името, означава да търсиш оправдания и на-
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чин да се измъкнеш. Накратко, можем ли да не смятаме, 
че тъй като воинската доблест днес е слаба, то саму-
раят е настроен само да си пили ноктите и да се издо-
карва? 

Ако изследваме духа на човек, който намира тези 
неща за неприемливи, ще видим, че той се е отдал на 
хитроумни извъртания и оправдания, за да не убива, тъй 
като се чувства лишен от сила и мъжество. Но 
Наошиге е издал своите заповеди именно защото това 
е нещо, което трябва да бъде вършено. 

Миналата година аз отидох на плаца за изпълне-
ние на присъди в Касе, за да изпитам ръката си в обезг-
лавяването и открих, че чувството при този акт е из-
вънредно приятно. Да мислиш, че то лишава от сила и 
мъжество, е признак на малодушие.” (Хагакуре – 253) 

 
Тук намираме далечни следи от Дао на Джуан-дзъ. 

В примера му с майсторството на месаря дао се намира 
като безпогрешно следване на най-леките траектории за 
правилно разрязване на тялото.  

 
*** 
Самураите ценели точността в занаята и даже се 

шегували по този повод помежду си: 
Веднъж група хора се били събрали върху плат-

формата във вътрешната крепост на замъка и някакъв 
човек казал на Учида Шьоуемон: 

– Казват, че ти си учител по бой с меч, но като 
съдя по действията ти във всекидневния живот, твое-
то учение наистина ще да е твърде недодялано. Пред-
ставям си, ако те помолят да бъдеш кайшаку, как 
вместо шията ще отсечеш темето на човека. 

– Въобще не е така. Начертай с мастило малко 
кръгче върху шията си и аз ще ти покажа как няма да се 
отклоня и на косъм – отвърнал Шьоуемон. (Хагакуре – 
283) 
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*  
Самураят убивал и първия си приятел, без да му 

мигне окото, ако даймьо му заповядал: 
Такаги Акифуса се опълчил срещу клана Риоджо-

джи, обърнал се за помощ към Маеда Ийо но ками Иесада 
и бил приютен от него. Акифуса бил ненадминат по 
доблестта си воин, изкусен и ловък майстор на меча. 
Негови васали били Ингадзаемон и Фудудзаемон, които 
не му отстъпвали по сила и смелост. Те не се отделяли 
от Акифуса ден и нощ. Случило се така, че господарят 
Таканогу заповялал на Йесада да убие Акифуса. В един 
момент, когато Акифуса седял на верандата, а Ин-
гадзаемон му миeл краката, Ясада се втурнал отзад и 
му отрязал главата. Преди тя да падне, Акифуса изва-
дил късия си меч и се обърнал, за да се убие, но при това 
движение отрязал главата на Ингадзаемон. Двете глави 
цопнали заедно в легена. После главата на Акифуса се 
издигнала насред стеклите се хора. Логично е да пред-
положим, че това е била някаква магическа техника. 
(Хагакуре – 228) 

Западният ум даже не може да си въобрази подоб-
на сцена! 

 
*** 
А следващата история говори за разстройване на 

хладнокръвието при посрещане на смъртта поради изма-
ма.:  

Сред слугите в свитата на господаря Мицушиге 
имало един прислужник на име Томода Модзаемон. Той 
бил твърде покварен момък, който се влюбил в накакъв 
актьор на име Тамон Шодзаемон, изпълнител на главни 
роли в театъра, и си променил името, и герба като те-
зи на актьора. Като се самозабравил напълно, той по-
харчил всичко, което имал, и изгубил всичките си дрехи 
и лични вещи. И накрая, когато прахосал всичко, прис-
лужникът откраднал меча на Маватари Рокубей и нака-
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рал един копиеносец да го занесе в заложната къща. 
Копиеносецът обаче се разприказвал за случило-

то се и при разследването двамата с Шодзаемон били 
осъдени на смърт. Следовател бил Ямамото Городзае-
мон. Когато четял съдебното решение, той на висок 
глас обявил: 

– Човекът, който обвинява ответника, е копие-
носецът еди-кой си. 

– Обезглавете го – бързо отвърнал Мицушиге. 
Когато дошло време да се обяви каква ще е 

участта на Шодзаемон, Городзаемон се приближил до 
него и му казал: 

– Нищо не може да се направи за теб. Готви се за 
смъртта си. 

– Много добре. Разбирам какво казвате и съм 
благодарен за думите, които изрекохте – отвърнал 
Шодзаемон, след като успял да се съвземе. 

Вследствие на нечия измама обаче, макар на 
Шодзаемон да бил представен един кайшаку (секун-
дант), нещата били наредени така, че един пехотинец 
на име Наодзука Рокууемон да застане отстрани и да го 
обезглави. 

Като отишъл на плаца за изпълнение на екзеку-
ции, където кайшаку стоял срещу него, Шодзаемон го 
поздравил с извънредно спокойствие. Но като видял, че в 
този момент Наодзука изтеглил меча си, той подскочил 
и извикал: 

– Кой си ти? Никога няма да позволя ти да ми 
отсечеш главата! 

От този момент съзнанието му се помътило и 
той се показал крайно малодушен. Накрая го съборили на 
земята, повалили го и го обезглавили. 

Городзаемон казваше по-късно под секрет: ‘Ако не 
бяха го измамили така, може би той щеше да посрещне 
смъртта си достойно.’ (Хагакуре – 254) 
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*** 
Палачът (кайшаку) трябва да е майстор: 
Нода Кидзаемон казваше за функцията на кайша-

ку: ‘Когато човекът, стигнал до мястото за изпълнение 
на смъртната му присъда, загуби ума и дума и почне да 
пълзи, има опасност да се изложиш, когато дойде мо-
ментът да изпълниш задълженията си на кайшаку. В 
такива случаи първо изчакай малко и по някакъв начин 
събери силите си. След това, ако застанеш стабилно и 
го съсечеш безпогрешно, ти си се справил успешно.’ 
(Хагакуре – 255) 

 
*** 
A ето и една рецепта: 
Ако разсечеш лицето надлъж, уринираш върху не-

го и го стъпчеш със сламени сандали, казват, че кожата 
ще се отдели. Това чух от свещеника Гьоджаку, когато 
той беше в Киото. Това е ценна информация. (Хагакуре 
– 319) 

 
*** 
Един човек, който бил отсякъл петдесет глави, 

казал: ‘Според това каква глава отсичаш има случаи, ко-
гато дори туловището оказва някакво противодейст-
вие. Като отсечеш само три глави, отначало няма про-
тиводействие и можеш да сечеш добре. Но когато те 
станат четири-пет, започваш да усещаш малка съпро-
тива. Във всеки случай, тъй като това е много важна 
работа, ако винаги се настройваш да свалиш главата на 
земята, няма да допускаш грешки.’ (Хагакуре – 286) 

Убийство за чест 
Тази история е наистина много японска. Убиец при 

свада между висши самураи-приятели на маса бил пох-
вален лично от шогуна поради това, че запазил мъжест-
вото си. 

Една нощ в Едо четирима-петима хатамото се 
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събрали да играят го. В един момент един от тях ста-
нал, за да иде до тоалетната. В това време другите се 
сдърпали. Един бил съсечен, светлината угаснала и 
настанал пълен безпорядък. Когато онзи се върнал ти-
чешком, той извикал: ‘Успокойте се всички! Нищо не е 
станало. Запалете лампите и ме оставете да оправя 
нещата.’ 

След като лампите били повторно запалени и 
всички се успокоили, мъжът внезапно отсякъл главата 
на единия от участниците в разпрата. След това казал: 
‘Късметът ми на самурай изневери и аз не присъствах 
на сбиването. Ако това бъде сметнато за малодушие, 
ще ми бъде наредено да си направя сеппуку. Дори ако 
това не стане, няма да имам оправдание, ако кажат, че 
съм избягал в тоалетната и пак няма да имам никакъв 
изход, освен да си направя сеппуку. Съсякох този човек, 
защото искам да умра като сразил един противник, а не 
като опозорил се.’ 

Когато шогунът чул за станалото, той похвалил 
човека. (Хагакуре – 333) 

Сеппуку – самурайското самоубийство 
Сеппуку, харакири, цуйфуку, оибара, джунши – 

такива са названията на ритуалното самоубийство с меч в 
Япония. Самураите се самоубивали по древен, отново ки-
тайски ритуал. Този начин на самоубийство е избран от 
самурая, защото изисква извънредна воля, смелост и сила 
за изпълнение. По-малкият от двата меча (вакизаши) 
специално бил предназначен за това. Късият меч се вкар-
ва в стомаха от лявата страна. С двете ръце мечът се 
движи надясно и после се обръща нагоре, оформяйки 
ъгъл или L-форма. Такова дълбоко разрязване в корема е 
изключително болезнено, жертвата агонизира от няколко 
минути до часове. С времето е било приета по-бързата и 
по-малко болезнена смърт от асистент (кайшаку), който 
стои отстрани на жертвата и отрязва главата му веднага 
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след като е направен разреза на стомаха. 
Всеки аспект от самоубийството е детайлизиран, от 

бялата хартия, използвана за увиване на частта от остри-
ето на меча, която се държи с ръка до последната поема, 
която жертвата е написал преди самоумъртвяването. 
Административните замъци като извисяващия се на хълма 
‘бялата чапла’ замък на Химейджи са имали специални 
вътрешни ‘дворове’ за ритуала на самоубийството – озна-
чено като ‘харакири мару’ (‘кръг за харакири’). 

Ритуалът на самоубийството е толкова мъчителен, 
че на Запад не са използвали подобно мъчение даже 
срещу врагове. Преди ритуала самураят пишел предсмър-
тни стихове (хайку) и давал последни нареждания за нас-
ледството си и за живота на близките си. После сядал на 
колене на специална постелка. Изваждал малкия си меч 
от ножницата. Забивал го дълбоко в корема си и го дърпал 
надясно. После го теглел нагоре, докато образува нещо 
като латинското L. При желание буши можел да направи 
още един разрез – на вратните вени. Финалният удар 
принадлежал на секунданта, кайшаку – близък, избран от 
роши, или враг по милост. Секундантът замахвал с 
големия си меч (катана) и отсичал главата на буши.  

Самураят се самоубивал в няколко случая: при 
смъртта на господаря си (тази разпоредба била отменяна 
от някои даймьо), при загуба на война и пленяване или 
убиване на господаря, при нареждане на господаря, при 
публично унижение за запазване на достойнството и пред 
лицето на врага, ако се наложи. 

 
*** 
Сеппуку от вярност (цуйфуку, джунши).  
Когато Таку Нагато но ками Ясуйори си отишъл 

от този свят, Кога Ятаемон казал, че не може да се от-
плати за добрината и грижите на своя господар и си 
направил цуйфуку. (Хагакуре – 237) 

 
*** 
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Когато Набешима Хидзен но ками Таданао умрял, 
неговият прислужник Кинбей Едзое събрал останките и 
ги занесъл за освещаване в планината Коя. След това се 
затворил в една отшелническа колиба и издялал статуя 
на господаря си и още една на себе си в поклон пред гос-
подаря. На първата годишнина от смъртта на Таданао 
той се върнал у дома си и извършил цуйфуку. По-късно 
статуята била пренесена от планината Коя в Коден-
джи. (Хагакуре – 248) 

 
*** 
Когато Сахей Кийоджи, законният син на Огава 

Тошикийо, умрял млад, имало един млад васал, който в 
галоп препуснал към храма и си направил сеппуку.’ (Хага-
куре – 236) 

 
* 
Някакъв човек, който установил при приключване 

на счетоводната книга, че от касата липсват пари, из-
пратил писмо до началника на своята група, в което 
пишело: ‘Със съжаление трябва да Ви известя, че ще си 
направя сеппуку поради изчезнали пари. Моля Ви като 
мой ръководител да ми изпратите известна сума.’ (Ха-
гакуре – 193) 

 
Буши настоявали силно на правото си на самоу-

бийство. 
При смъртта на господаря Набешима Наохиро 

господарят Кацушиге забранил на васалите на Наохиро 
да изпълнят цуифуку. Негов пратеник бил изпратен до 
резиденцията на Наохиро и огласил заповедта, но съб-
ралите се там по никакъв начин не могли да се съгласят 
с нея. Думата взел Ишимару Унеме (наречен по-късно 
Сейдзайемон), който седял на най-нископоставеното 
място: “Не подобава на млад човек като мен да говори, 
мисля, че нареждането на господаря Кацушиге е разумно 
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и приемливо. Тъй като съм израснал под грижите на гос-
подаря , аз от все сърце бях решил да си направя цуифу-
ку. Но като чух авторитетното изявление на господаря 
Кацушиге и се убедих в неговата размуност, независимо 
какво ще направят другите, аз се отказвам от идеята 
за цуифуку и ще служа на приемника на господаря.” Като 
го изслушали, всички останали последвали примера му. 
(Хагакуре – 233) 

 
Много бил важен секундантът – кайшаку. Той бил 

доверено лице и за него това било чест. 
 На Савабе Хейдзаемон било наредено да си нап-

рави сеппуку на единадесетия ден от единадесетия ме-
сец във втората година на Тенна. Когато разбрал това 
в нощта на десетия ден, той се обърнал чрез пратеник 
с молба до Ямамото Гонноджо [Цунетомо] да му бъде 
кайшаку. Ето копие от отговора на Ямамото. (По това 
време Цунетомо бил двадесет и четири годишен.): 
‘Съгласен съм с твоето решение и приемам искането 
ти към мен да бъда твой кайшаку. Инстинктът ми под-
сказва, че трябва да отклоня молбата ти, но тъй като 
събитието ще стане утре, не е време за търсене на 
оправдания и аз ще се заема с работата, фактът, че си 
ме избрал сред мнозина други, е голяма чест за мен. Мо-
ля не се безпокой за всичко, което трябва да последва. 
Въпреки че сега е късна нощ, аз ще дойда у дома ти, за 
да уточним подробностите.’ 

Казват, че когато Хейдзаемон прочел отговора, 
той отбелязал: ‘Това писмо няма равно на себе си.’ 

От незапомнени времена се смята, че е лоша по-
личба за самурая да бъде поканен за кайшаку. Причината 
е, че тази работа не носи слава, дори ако бъде добре 
свършена. Ако пък случайно допусне груба грешка, той се 
опозорява до живот.  

През живота си Макигучи Йохей бил кайшаку на 
много хора. Когато някой си Канахара трябвало да си 
направи сеппуку, Йохей дал съгласието си да бъде 
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кайшаку. Канахара забил меча в корема си, но не можал 
да продължи нататък със страничния разрез. Йохей се 
приближил отстрани и му извикал „Ей!” и тупнал с крак. 
От този подтик Канахара добил сили да направи стра-
ничния разрез. Казват, че след като изпълнил задълже-
нията си на кайшаку, Йохей изтрил сълзите си и казал: 
‘Макар и да ми беше добър приятел...’ (Хагакуре – 257, 
285) 

 
*** 
По време на едно сеппуку кайшаку отрязал гла-

вата на човека така, че останало малко парче кожа и 
главата не се отделила напълно от тялото. Официал-
ният наблюдател отбелязал: ‘Остана малко’. Кайшаку 
се разгневил, хванал главата и я отрязал напълно, след 
което я вдигнал пред очите на всички и казал: ‘Гледай-
те!’ Казват, че било твърде смразяващо. Това е една 
история, разказана от учителя Сукеемон. 

В миналото имаше случаи, когато главата отхв-
ръкваше настрани. Затова казваха, че е най-добре да 
остава малко кожа, така че главата да не отхвръква 
към официалните лица. Днес обаче се смята за най-
добро пълното отсичане. 

 Други обичаи в Бушидо 
За да разберем правилно морала на буши, трябва 

да познаваме основното различие на китайската и японс-
ката морална система спрямо западната. Това е различие 
по същество между юдейските десет заповеди и конфуци-
анските изисквания за реда на церемониите като ред в 
обществото и на небето.  

В Япония етикецията заменя етиката. Това е раз-
бираемо на фона на ситуационната (формалната) етика – 
тя не прогласява всеобщи морални норми, а конкретни 
форми на поведение в конкретни ситуации. Съответно на 
това не злото, а неприличното е това, което създава ви-
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на и следва да се заклеймява и отстранява. Затова не е 
важно дали сме примерно убийци, или не – важен е начи-
нът, по който се държим спрямо правилата на ситуациите. 
И като резултат не вината, а срамът е вътрешната санк-
ция на сгрешилия.  

Срамът ни помага да бъдем справедливи и смели. 
(Будо Шошиншу – 9) 

Войн, който бие жена си, е страхливец. (Будо Шо-
шиншу – 15) 

Богатството и бедността са съдба. Не се проти-
вопоставяй на състоянието, в което се намираш: Не взе-
май подаръци и пари на ръка, връщай пратените. Ако 
приемеш подаръци, дарявай подаръци като тези. Дръж се 
настрана от управлението на финансови дела. ‘Затова, 
ако наказанието за крадливия чиновник е обезглавяване, 
за онзи, който налага непосилни данъци, трябва да бъде 
разпъване на кръст според Конфуций. Богатството и об-
щественото положение на човека зависи от волята на не-
бето.’ (Будо Шошиншу – 44, 45)  

Не забравяй какъв си бил (ако си бил от по-нисък 
ранг особено) 

В битка не обръщай гръб към противника.  
В своя социален живот самураите трябвало да 

бъдат джентълмени. Ямамото Цунетомо съветва: благо-
разумието предпазва от подобни нарушения: Щом се смя-
таш за мъж, когато започнеш разговор, провеждай го в 
съгласие с разума. Ако не постъпваш така обаче и дейст-
ваш съобразно своите чувства, без да прецениш, че това 
може да причини вреда, оправдано е хората да избягват 
по-близки отношения с теб в бъдеще. (Будо Шошиншу – 
24) 

Етикецията на гости е специална. Трябва да от-
делиш внимание на съпругата на домакина. Това е форма 
на спазване на добрия тон и на етикета. Когато си поканен 
от знатен човек, не трябва да се показваш там като някой, 
който бавно схваща и не знае какво да отговори. Щом та-
къв човек те запита нещо, не трябва да губиш дар слово. 
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Напротив, трябва да завържеш под някаква форма инте-
ресен разговор. Обикновено не трябва да посещаваш ни-
кого без покана, освен ако не е по работа. Ако се изтърсиш 
ненадейно, ти няма да бъдеш приет така, както подобава 
да се посрещне гост. Затова е важно да обмисляш нещата 
отнапред, за да бъде твоето гостуване приятно. (Хагакуре 
– 113) 

 
Саке 
Японското парти под цъфналите вишни напролет и 

носенето на храна в кутийки е дълбока традиция. ‘В об-
ластта Камигата хората имат едни нагънати кутийки за 
храна, които те използват еднократно, когато отиват да се 
любуват на цъфтенето. На връщане ги изхвърлят и стъпк-
ват с крака. Това е един от спомените от столицата Ки-
ото. Във всяко нещо е важен краят.’ (Хагакуре – 151) 

Пиенето на саке е естествен начин за приятно от-
пускане след учения и битки. Но тук буши трябва да се 
въздържа. ‘По време на гуляи трябва да бъдеш смел. Като 
гледам другите, тяхната единствена цел е да пият. Обаче 
много хора са провалили живота си в резултат на пиянст-
во. Това е извънредно прискърбно. Сакето е добро питие, 
когато си знаеш мярката и не минаваш отвъд нея.’ (Хага-
куре – 114) 

Цунетомо разказва за някакъв човек, който посетил 
своя господар на Нова година. Онзи казал: ‘Време е да си 
променя мисленето. Не мисля да пия повече саке, тъй 
като от това наше национално питие мога да стана 
пиян-залян. Обаче ако кажа на хората, че съм спрял да 
пия, те ще си помислят, че имам проблем с пиенето, 
затова ще си сипвам саке в чашата два-три пъти. И ще 
се покланям смирено, докато получа растежение във 
врата, когато навеждам главата си.’ (Хагакуре – 117) 
Самураите не бива да се отдават на шумни нощни пиян-
ски веселия, особено на улицата: Ако те напълно изгубят 
чувство за приличие, държат се фамилиарно, ходят по 
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нощите и пеят разни песнички от куклени пиеси, това не 
може да се нарече поведение, подобаващо на воини.  

Интимен живот 
Самураят имал интимен живот, често хомосексуа-

лен. Тук също доминирали норми: ‘По-младият партньор 
трябва да изпита по-възрастния в продължение най-малко 
на 5 години и след като се увери в намеренията му, тогава 
и той трябва да пожелае да встъпи в интимни отношения. 
Колебливият човек няма да установи по-дълбоки отноше-
ния и по-късно ще изостави своя любовник... Да отдадеш 
живота си за другия е основният принцип на хомосексуал-
ността. Ако не го направиш – то е срамота. След това 
обаче не ти остава какво друго да пожертваш за господаря 
си. Така трябва да се разбира, че той е нещо и приятно, и 
неприятно.’ (Хагакуре – 97, 98) 

Наказания 
В Япония на шогуните и буши наказанията се при-

лагали и приемали безпрекословно и наказаният смятал 
този ред за справедлив и достоен и за самия него. Наказ-
вал бащата, съпругът, господарят – всички, които по оби-
чай стоят по-високо от провинилия се. Не става и дума за 
съд, за други правни институции и за каквото и да е раз-
деление на съда от властта. 

В романа ‘Шогун’ Джеймз Клавел ни предлага 
следната история.  

Слугата-домоуправител в къщата на Анджин-сан 
(англичанина, приближен на даймьо Торанага-сама) си е 
позволил да зарови в земята един вмирисан фазан, доне-
сен и забравен от белия човек, и затова бил наказан от 
господаря със смърт, като сам избрал обезглавяване. 
Християнинът бил потресен, но Марико – неговата лю-
бима, му обяснява: ‘Извършено е престъпление. Запове-
дите ви са били нарушени. Законът е безкомпромисен в 
едно отношение. Няма две мнения по въпроса. – Тя беше 
много сериозна. – Но тъй като Торанага-сама знае за 
вашата чувствителност към убийството, за да ви 
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спести болката, той лично нареди на един от самураи-
те си да изпрати стария градинар във Великия безк-
рай... И най-вече се гордееше с честта, която му бе ока-
зана. Защото не се стигна до услугите на палача.’ 
(Клавeл, Шогун) 

Смърт за сбиване и нападение 
Баща наказва сина си за сбиване, след като 

одобрява постъпката му – убийство на познат. 
Един от синовете на Мори Монбей участвал в 

сбиване и се върнал вкъщи ранен. Монбей го попитал:  
– Какво стори ти на противника си? 
– Съсякох го – отвърнал синът. 
– Нанесе ли смъртоносния удар? – запитал Мон-

бей. 
– Да, нанесох го – отговорил синът. 
– Добре си направил и няма за какво да съжаля-

ваш. Сега, макар че си успял да се измъкнеш, ще трябва 
да си направиш сеппуку. Когато настроението ти се 
подобри, направи си сеппуку, и вместо да загинеш от 
нечия чужда ръка, можеш да умреш от бащината си дес-
ница – казал тогава Монбей. 

Скоро след това той станал кайшаку на сина си. 
(Хагакуре – 301) 

  
*** 
Благородник наказва с обезглавяване пътник на 

кораб за неприлично държане, като покрай това обезг-
лавява и капитана. 

 
Веднъж, когато Накано Мокуносуке се качил на 

малък кораб, плаващ по река Сумида, за да се наслади на 
прохладата, на палубата се оказал и някакъв негодник, 
който се държал грубо и оскърбително с всички. Щом 
Мокуносуке забелязал, че негодникът се облекчава през 
борда, той му отсякъл главата и тя цопнала в реката. 
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За да не забележат хората какво е сторил, той бързо 
покрил тялото с каквото намерил наоколо. След това 
казал на капитана: ‘Тази работа не трябва да се разчу-
ва. Насочи кораба нагоре към мястото между следва-
щите два завоя на реката и зарови трупа. Естествено, 
ще ти платя добре за това.’ 

Капитанът изпълнил всичко, но в лагуната, къ-
дето било заровено тялото, Мокуносуке отсякъл гла-
вата на капитана и веднага се върнал. Казват, че слу-
чилото се никога не станало публично известно. Сви-
детел на станалото станал един млад хомосексуалист, 
който проституирал на кораба. Мокуносуке казал: ‘Този 
момък също е мъж. Най-добре е да се научи как се съсича 
човек, докато е още млад’ и онзи съсякъл трупа веднъж. 
Затова по-късно нищо не издал. (Хагакуре – 260) 

 
* 
Господарят не е застрахован срещу нападение и 

вкъщи и трябва да е готов да накаже нападателя, още 
повече ако е слугата. 

Веднъж когато Танака Яхей бил по работа в Едо, 
един от неговите слуги се държал безочливо и Яхей 
жестоко го нахокал. Късно през нощта Яхей дочул как 
някой се изкачва по стълбите. Това му се сторило по-
дозрително и той тихо се надигнал. С къс меч в ръка 
той попитал кой е там, оказало се, че това е нахокани-
ят слуга, който се промъквал с къс меч. Яхей скочил до-
лу и с един удар го съсякъл. По-късно чувах мнозина да 
казват, че здравата му е провървяло. (Хагакуре – 258) 

 

Смърт за прелюбодеяние  
 
*** 
Мъж и жена, които живеели извън укрепленията 

на замъка, били осъдени за прелюбодеяние и екзекути-
рани. Казват, че след това всяка нощ в замъка се появя-
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ват техните духове. (Хагакуре – 211) 
*** 
Един мъж заминал нанякъде и на връщане у дома 

си късно през нощта открил, че някакъв непознат мъж 
се е промъкнал в къщата му и е извършил прелюбодея-
ние с жена му. Тогава той убил мъжа. След това разбил 
на едно място стената и опрял до нея един денк с ориз с 
цел да представи тъй нещата пред властите, сякаш е 
убил крадец. Така всичко се разминало благополучно. 
След известно време се развел с жена си и така приклю-
чил с тая история. (Хагакуре – 296) 

*** 
Когато един човек се върнал у дома отнякъде си, 

той заварил жена си в прелюбодеяние с един васал в 
спалнята. Когато приближил към двамата, неговият 
васал избягал през кухнята. Тогава той влязъл в спал-
нята и убил жена си. 

Повикал прислужницата и обяснил какво се е слу-
чило, след което й казал:  

– Тъй като това ще е позор за децата ни, то 
трябва да бъде прикрито, като смъртта бъде обявена 
за причинена от болест, за което ще имам нужда от 
помощ. Ако мислиш, че това не е по силите ти, аз ще 
убия и теб заради съучастието ти в това сериозно 
престъпление. 

Тя отговорила:  
– Ако вие пощадите живота ми, аз ще се държа 

все едно, че нищо не знам.  
Тя пооправила стаята и облякла трупа в нощни-

ца. След това пращали два-три пъти хора при доктора 
да го викат заради внезапно разболяване, а последният 
пратеник казал, че вече е твърде късно и няма нужда да 
идва. Повикали чичото на жена му и му разказали за бо-
лестта така, че успели да го убедят. Цялата работа 
минала като смърт от болест и до края никой не узнал 
истината. По-късно васалът бил отстранен от служба. 
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Тази работа станала в Едо. (Хагакуре – 297) 
 
*** 
Самураят Косуке изпълнявал задължението си да 

охранява семейството на даймьо, но не успял да пре-
дотврати нападение на престъпници. Докато старши-
те придворни дами го търсели, Косуке бил изтеглил ме-
ча от ножницата си и спокойно стоял в стаята пред 
спалнята на господаря. Тъй като навсякъде царяло об-
ръкване, той се опасявал за господаря и бил там, за да 
го защити. Затова казвали, че неговата гледна точка 
била твърде различна. Човекът, който се промъкнал, 
бил Нарутоми Кичибей. Той и съучастникът му Хамада 
Ичидзаемон били осъдени на смърт за прелюбодеяние. 
(Хагакуре – 250) 

 
*** 
Понятието прелюбодейство е твърде свободно: ако 

ползваш чужда тоалетна в къща със сама жена, си пре-
любодеец и местният господар може да те осъди на 
смърт, а покрай теб ще умъртвят и невинната домакиня. 

Някакъв човек минавал през град Яе, когато вне-
запно го свил стомахът. Той кривнал в една съседна 
уличка и помолил да ползва тоалетната в една къща. У 
дома била само една млада жена, и тя го завела в задния 
двор и му показала мястото. Тъкмо си свалял своите 
хакама и се готвел да се облекчи, не щеш ли дошъл съп-
ругът и ги обвинил в прелюбодеяние. Случаят стигнал 
до съд. 

Господарят Наошиге изслушал обстоятелства-
та по случая и казал: „Дори ако това не е било изневяра, 
да свалиш своите хакама без колебание на място, къ-
дето има сама жена, а пък жената да позволи на някой 
да се разсъблича, докато съпругът й не е у дома, то е 
все същото. 

Казват, че и двамата били осъдени на смърт за 
действията си. (Хагакуре – 359) 
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Самурайско правосъдие 
Обикновено буши не извършват и не дочакват из-

вършване на разследване и процес. Цунетомо е на мне-
ние: ‘С течение на времето престъпникът забравя причи-
ната за своето престъпление – най-добре е да го екзеку-
тираш на момента.’ (Хагакуре – 357) Така буши раздава 
правосъдие. 

Правосъдие раздава и клановият (родовия) съвет в 
името на клана. Въобще всеки раздава своето си право-
съдие – и битият слуга, ако може (докато са носели оръ-
жие, което право им е отнето от Токугава). Правото в 
страната е обичайно – почива върху обичая и се упраж-
нява или пряко от самурая или неговия даймьо, или от 
старейшините на клана. Въпросът за вината се решава по 
усмотрение, без да се дава думата на страните.  

 
*** 
Когато Набешима Таданао бил петнадесетгоди-

шен, някакъв слуга в кухнята постъпил грубо и един пе-
хотинец налетял да го бие, но в крайна сметка слугата 
го съсякъл. Старейшините на клана намерили за подхо-
дящо да го осъдят на смърт с мотива, че слугата първо 
е прегрешил с незачитане на ранга, а също е пролял 
кръв. (Хагакуре – 214)  

 
*** 
Умението да се правораздава се учи и предава от 

баща на син в семейството на даймьо. Не е лошо да си 
трезвен, когато съдиш. Господарят Кацушиге казал на не-
говите главни васали: ‘Спомням си и ще ви разкажа, че 
моят баща Наошиге ме учеше как да определям присъди и 
как да решавам дали подсъдимите трябва да бъдат ек-
зекутирани или не. Също как се водят съдебни процеси. 
Но той ми казваше, че в такива важни моменти никога не 
трябва да пия саке. Изобщо от сакето полза никаква!’ (Ха-
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гакуре – 221) 
 
*** 
Пиян самурай за нападение бил осъден на смърт, 

макар че преди това при друг случай, когато убил слуга за 
съпротива, бил опростен. Ето разказа: 

Когато Уено Рихей надзиравал счетоводители в 
Едо, той имал един млад помощник, към когото се от-
насял много приятелски. През първата нощ на осмия 
месец той се запил с Хашимото Таемон, надзирател на 
пехотинци, и така се напил, че изгубил всякакъв разсъ-
дък. Тръгнал да се прибира у дома, придружен от младия 
си помощник, бръщолевейки пиянски из целия път, и ко-
гато стигнали, Рихей заплашил помощника си, че ей се-
га ще го съсече. За да се предпази, онзи отблъснал вър-
ха на ножницата на Рихей. Те се счепкали и паднали в 
канавката, като помощникът се оказал отгоре. В това 
време дотичал слугата на Рихей и извикал: 

– Господарю, отгоре или отдолу сте? 
– Отдолу съм – профъфлил Рихей. 
Тогава слугата намушкал помощника веднъж. Он-

зи се изправил и, тъй като раната му била лека, успял 
да избяга. 

Когато започнало разследването на случая, Рихей 
бил поставен под стража в затвора Наекияма и осъден 
на смърт чрез обезглавяване. Преди този случай, 
когато той се бил установил в Едо и живеел в една 
къща под наем в търговския квартал, някакъв слуга му 
се опълчил и той го съсякъл. Само че тогава той дейс-
твал правилно и хората казали, че се е държал мъжки. 
Сега обаче действията му били преценени като грубо 
нарушение на закона – насилнически и непредизвикани. 

Ако добре премислиш цялата история от начало до 
край, ще проумееш, че да се напиеш така и да вадиш меч 
е проява на малодушие и нерешителност. Слугата на Ри-
хей бил от Таку, но името му се е забравило. Макар да бил 
от нисшите съсловия, той се оказал храбър човек. Казват, 



101

че Таемон се самоубил по време на разследването. 
(Хагакуре – 263) 

Рихей обезглавен, приятелят му по чашка – сеппу-
ку, затова, че помощникът на Рихей е намушкан от слуга-
та, чиято участ пък не се даже споменава. Такъв е резул-
татът от едно невинно пиянско сбиване.  

 
*** 
Правило е да се поощрява ‘мъжкото’ насилие – ако 

се унизиш или изложиш, те чака смъртна присъда, но ако 
без да ти мигне окото изпосечеш всички наоколо, твоята 
постъпка е за пример, дори да си само слуга. Такава е ис-
торията за Ичиюкен. 

‘Ичиюкен бил прост слуга в кухнята на господаря 
Таканобу. Заради някаква кавга по време на състезание 
по борба той съсякъл седем-осем души и бил осъден да 
се самоубие. Но когато господарят Таканобу чул за то-
ва, той го помилвал и казал: „В тези времена, когато 
страната, ни е разкъсвана от раздори, има нужда от 
безстрашни хора. А този човек ми изглежда смелчак.’  

Забележете мотива: ‘когато страната, ни е разкъс-
вана от раздори’. Значи тъй като страната е разкъсвана от 
раздори, онзи, който избива всички участници в раздор, 
трябва да се поощри.  

Следва продължение, което донякъде изяснява 
мотива на господаря да го помилва:  

По-късно, по време на бойните действия около 
река Юджи, господарят Таканобу взел Ичиюкен със себе 
си и той извоювал ненадмината слава, врязвайки се дъл-
боко в редиците на врага и завръщайки се всеки път с 
плячка. (Хагакуре – 274) 

 
*** 
Има и по-тежка присъда от обезглавяването – кога-

то се крадат повече пари, а не просто да се отнеме по не-
достоен начин чужд живот. Престъплението на Хорие 



102

Санемон било, че ограбил парите от склада за продажба 
на едро на Набешима и избягал в друга провинция. Той 
бил хванат и си признал. Присъдата била обявена: „Тъй 
като престъплението е тежко, да бъде измъчван до 
смърт.” Изпълнението на присъдата било поверено на 
Накано Дайгаку. Първо всички косми по тялото му били 
изгорени, а ноктите му изтръгнати. Сухожилията му 
били срязани, дупчили го със свредел и го подлагали на 
различни други изтезания. През цялото време той не 
трепнал, нито цветът на лицето му се сменил. Накрая 
гърбът му бил разцепен и той бил пуснат във врящ соев 
сос, а тялото му огънато на две. (Хагакуре – 277)  

Не може да се оспори богатото въображение на 
палача.  

Отмъщения 
Отмъщението е акт на запазване на достойнството 

(лицето, яп. као). То има социален смисъл като всяко 
формално действие в японския етос. Отмъщава се не 
толкова по лични причини, колкото да се отсрами пред 
другите унизеният самурай. Отмъщението понякога е въп-
рос на живот и смърт в смисъл, че самураят е готов да 
даде живота си и даже да не успее да убие своя враг, де-
лото му е завършено, ако падне в двубоя. Посрамени били 
онези, които отказвали или не могли да си отмъстят. 
‘Понякога отмъщението се състои просто в това да нахлу-
еш в дома на врага и да бъдеш съсечен.’ (Хагакуре – 24) 

Отмъщението е смърт  
По време на периода Генроку живял самурай от 

ниско потекло на име Судзуки Рокубей, родом от про-
винция Исе. Той се разболял от силна треска и съзнани-
ето му се замъглило. В този момент неговият болног-
ледач внезапно бил обхванат от алчност и направил 
опит да отвори кутията за мастило, за да открадне 
скътаните там пари. Точно тогава болният неочаквано 
се раздвижил, извадил меча от долната част на възг-
лавката си и с внезапна атака съсякъл крадеца с един 
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удар. След това усилие болният паднал и умрял. По то-
ва му действие може да се съди, че Рокубей е бил човек с 
решителен характер. (Хагакуре – 266) 

И двамата – и болногледачът, който ограбва бол-
ния на смъртния ;у одър, и умиращият, който с последни 
сили съсича крадеца, преди да е откраднал, изглеждат 
гротескно. Тяхната арогантност през западните очи и осо-
бено на фона на японските правила на почтителност и 
етикет, изглежда нелепа. Но от друга страна подобна аро-
гантност и лековато убиване намираме в повечето разка-
зи. Ако заменим рязането на глава с юмручен удар и раз-
кажем отново тези истории, те ще изглеждат приемливи за 
западния ум. А това значи, че един наш удар в лицето от-
говаря на едно японско убийство. Ето колко може да стру-
ва човешкия живот. И от тази гледна точка свирепостта 
вече не е свирепост, а просто гняв. 

Отмъщава цялото семейство, отмъщава се 
на цялото семейство. 

Но и това обяснение не върви – все пак по всякакви 
мерки да убиеш дете и майка му затова, че то те е настъ-
пило по сандала, и то след проповед и на свято място, си 
е действие на напълно невменяем. Но хората в историята, 
която следва, не се определят като луди от разказвача – 
даже няма намек за това. (Впрочем никъде не се разказва 
за луди, а сякаш всички са такива. Така е, като гледаме 
отстрани и не разбираме тези хора.)  

 
*** 
Денко бил роден в Таку и по това време живеел 

там със своя по-голям брат Джиробей, по-малкия си 
брат и майка си. Някъде през деветия месец майката на 
Денко взела сина на Джиробей със себе си на слушане на 
проповед. Когато дошло време да се връщат вкъщи, 
детето понечило да си обуе сламените сандали и не-
волно настъпило човека до него. Онзи го смъмрил и 
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между тях избухнала разгорещена препирня, като в един 
момент мъжът извадил късия си меч и убил детето. 
Майката на Джиробей онемяла. Тя се вкопчила в мъжа и 
той убил и нея. След това се върнал у дома си. 

Историята продължава с отмъщението. Изобщо 
не се споменава за разследване и залавяне на двойния 
убиец от властите. 

Първи акт на отмъщение. Името на престъп-
ника било Гороуемон и той бил син на ронина Накаджима 
Моан. По-малкият му брат Чудзобо бил отшелник в 
планината. Моан бил съветник на господаря Мимасака, а 
Гороуемон също бил на издръжка при него. 

Когато случилото се станало известно в дома на 
Джиробей, неговият по-малък брат се отправил към 
дома на Гороуемон. Като видял, че вратата е заключена 
отвътре и никой не ще да излезе, той си преправил гла-
са и се представил за посетител. Когато вратата била 
отворена, той изкрещял истинското си име и кръсто-
сал мечове с врага. И двамата мъже паднали в купчина-
та смет, но накрая Гороуемон бил убит. В този момент 
нахлул Чудзобо и съсякъл по-малкия брат на Джиробей. 

Като чул за инцидента, Денко отишъл при Джи-
робей и казал:  

– От нашите врагове е убит само един, докато 
ние загубихме трима. Това е извънредно прискърбно, 
така че защо ти не сразиш Чудзобо?  

Обаче Джиробей не се съгласил. 
Втори акт на отмъщение с посвещаване акта 

на отмъщение. Денко, братът на Джиробей, сметнал 
това за истински позор и, макар да бил будистки све-
щеник, решил да отмъсти на врага за майка си, по-
малкия си брат и племенника си. Той обаче знаел, че тъй 
като е просто обикновен свещеник, сигурно ще бъде 
преследван от господаря Мимасака и затова работил 
усърдно, като накрая станал главен свещеник на храма 
Рюунджи. Тогава отишъл при майстора на мечове Ийо-
ноджо и го помолил да му направи дълъг и къс меч, като 
предложил да му бъде чирак и дори му позволили да взе-
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ме участие в работата. 
На двадесет и третия ден от деветия месец на 

следващата година той бил готов да тръгне на път. За 
късмет един гост дошъл по това време. Като се разпо-
редил да му сервират храна, Денко тайно се изнизал от 
дома на главния свещеник, предрешен като мирянин. Той 
отишъл в Таку и попитал за Чудзобо. Научил, че онзи е 
сред голяма група хора, събрали се да се любуват на из-
грева на луната, и разбрал, че нищо повече не може да 
стори. Тъй като не искал работата да се проточва по-
вече, той сметнал, че ще бъде удовлетворен, ако срази 
бащата – Моан. Отишъл в дома на Моан, нахлул в спал-
нята му, обявил името си и когато мъжът започнал да 
се надига, той го пробол и убил. Когато дотичали хо-
рата от околните къщи и го обградили, той обяснил 
ситуацията, хвърлил двата меча и се върнал у дома. 
Новината за случилото се стигнала преди него в Сага и 
голяма група негови миряни бързо дошла и го съпрово-
дила при завръщането му. 

Господарят Мимасака бил твърде оскърбен, но 
тъй като Денко бил главен свещеник на храма на клана 
Набешима, нищо не можел да направи. Накрая той изп-
ратил писмо чрез канцелариите на Набешима Тонери до 
Таннен, главния свещеник на Коденджи, което гласяло: 
‘Когато свещеник убие някого, той трябва да бъде осъ-
ден на смърт.’ Отговорът на Таннен бил: ‘Наказанието 
за духовно лице ще бъде в съответствие с порядките 
на Коденджи. Моля не се бъркайте.’ 

Господарят Мимасака се разгневил още повече и 
запитал: ‘И какво ще е наказанието?’ Таннен отвърнал: 
‘Макар да е безполезно да го знаете, тъй като настоя-
вате, ще ви отговоря. По будисткия Закон отстъпили-
ят от вярата свещеник се лишава от робата си и бива 
прогонен.’ 

Денко свалил робата си в Коденджи и когато бил 
прогонен, неколцина послушници препасали своите дъл-
ги и къси мечове и една голяма група енориаши го съп-
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роводила, за да го защитава, чак до Тодороки. По пътя 
към тях се приближили няколко души, които изглеждали 
като ловци, и ги попитали дали идват от Таку. След 
това Денко живял в Чикудзен и бил добре приет от 
всички, както и в приятелски отношения със самураите. 
Историята станала широко известна и казват, че той 
бил любезно посрещан навсякъде. (Хагакуре – 276) 

Тук впечатляват няколко обстоятелства:  
– отмъщението е сметнато за позорно неуспешно, 

тъй като жертвите на врага са по-малко от тези на отмъс-
тителя. Това не се връзва с мисълта на Цунетомо, че от-
мъщението измива срама даже ако отмъстителят загине; 

– отмъстителят е чичото, а не бащата на убитото 
дете, като бащата отказва да отмъсти, т.е. става въпрос за 
дълг на семейството, а не на отделната личност; 

– отмъщението се прехвърля върху пряко невинен 
човек – бащата Моан, поради по-голямата тежест, която 
му се предава (отговорност също от семейството); 

– отмъстителят тръгва срещу свещеническия си сан 
и религията си, но в края на краищата постъпката му е 
посрещната с уважение за цял живот. 

Често отмъщението се превръща в касапница. 
Понякога отмъстителите биват посрещнати агресивно и 
става касапница като в следния случай: 

Когато отмъстителите стигнали до дома на 
врага, вратата била леко открехната, а зад нея чакал 
Горобей с изваден меч. Без да подозира това, Генемон 
влязъл и Горобей го ударил със замах отстрани. Макар 
да получил дълбока рана, Генемон използвал меча си ка-
то тояга и с накуцване се върнал навън. Тогава нахлул 
Кюнай и ударил зетя на Дохаку – Кацуемон, който седял 
край огнището. Мечът му се отплеснал от ченгела за 
гърнето и той отсякъл половината лице на Кацуемон. 
Дохаку и жена му успели да отнемат меча на Кюнай. 

Кюнай се извинил и казал:  
– Аз вече постигнах целта си. Моля върнете ми 

меча и аз ще съпроводя брат си до дома ни. Но когато 
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Дохаку му върнал меча, Кюнай го нападнал в гръб и сря-
зал половината му шия. След това отново кръстосал 
меч с Горобей и двамата излезли навън и се били, без 
никой да успее да вземе надмощие, докато Кюнай отря-
зал ръката на Горобей. 

В този момент Кюнай, който също бил ранен на 
много места, нарамил брат си Генемон и се върнал у 
дома. Обаче Генемон умрял по пътя. 

Раните на Горобей също били многобройни. Макар 
да спрял кървенето, той умрял, защото пил вода. 

Жената на Дохаку се отървала с няколко отряза-
ни пръста. На Дохаку били срязани шийни прешлени и 
тъй като гърлото му останало незасегнато, главата 
му провиснала напред. Като крепял главата си с ръце, 
Дохаку отишъл при хирурга. (Хагакуре – 280) 

Отмъщаване за изневяра  
Изневярата важи и след развода. 
Такива отмъщения се поощряват от правосъдието. 

Не се гледа закон, а обстоятелства. 
Живял нявга един васал на име Накано Канемон. 

Той се развел с жена си поради несходство в характе-
рите. Не се минало много време обаче и му казали, че тя 
върти любов с някакъв млад мъж. Той побеснял и я 
повикал обратно с нейните две бивши прислужници. И 
трите жени били убити, ставайки жертва на неговата 
безумна ревност. 

След няколко дни било проведено разследване на 
неговото излизащо извън всякакви рамки поведение. Той 
бил обвинен, че е повикал обратно тези жени, които 
преди това е уволнил, само за да ги убие по такъв жес-
ток начин. Съдът на клана го уволнил от служба зави-
наги. (Хагакуре – 290)  

Яко наказание наистина – за три убити по жесток 
начин – уволнение! 

 
*** 
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Беззаконието e потресаващо за западния човек и в 
следната история:  

Група от осмина самураи тръгнали заедно на 
път, за да се повеселят. Двамина от тях, Комори 
Ейджун и Оцубо Джинемон, отишли в една чайна пред 
храма на Каннон в Асакуса, влезли в спор с работещите 
там и били здравата набити. Другите самураи, които 
били по това време на един увеселителен кораб, по ня-
какъв начин дочули за станалото и Муто Рокуемон ка-
зал: ‘Трябва да се върнем и да отмъстим.’ 

Йошии Йоичиемон и Едзое Джинбей били съгласни 
с него. Обаче другите ги разубедили с думите: ‘Това ще 
докара неприятности за клана’, и те се върнали у дома. 

Когато пристигнали в имението, Рокуемон отно-
во казал: ‘Ние без съмнение трябва да отмъстим!’, но 
другите го разубедили. Макар и с тежки рани по ръцете 
и краката, Ейджун и Джинемон събрали сили и съсекли 
хората от чайната, а тези, които се върнали, били на-
хокани от господаря. (Хагакуре – 273) 
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ДЗЕН:                                                 
ОТВЪД ЖИВОТА И СМЪРТТА 
   
Независимо от буквите и думите, 
Пряко сочейки към човешкия ум! 
Без изкачване по някакви стълбици, 
А изкачвайки се право към земята на Буда! 
Бодхидхарма 
 

Какво е Дзен? 
Дзен (кит. чан, от санскр. дхяна, ‘медитация’) е 

върхът или един от върховете на духовността в Япония и в 
Далечния изток – най-дълбоката, изчистена и извисена 
форма на будизма. Чан е китайска форма на будизъм, жи-
ва сплав между индийския будизъм и китайския ум, кон-
центрирана пряко във феномена и в опита на просветле-
нието (кит. у, яп. сатори) – акта, с който Сидхарта Гаута-
ма става Буда. От приблизително шейсет години насам на 
Запад именно тази форма на будизъм предизвиква затая-
ване на дъха, дълбоко вслушване и несекващи размисли, 
изразени в необозримите книги за Дзен (които като прави-
ло имат малко общо с истинския Дзен и повече са външни 
коментари).  

Дзен е най-трудната и непонятна не само за за-
падния ум форма и култура на духа, защото тя е отвъд 
всяка форма и отвъд всяка култура. Дзен в сърцевината си 
излиза извън езика.  

Дхяна-будизма е донесен от индийския просветлен 
монах Бодхидхарма в Китай през 520 г. Той наследил мно-
го дълга традиция в родната си Индия, преминала през 
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Хинаяна (малката колесница) и Махаяна (голямата колес-
ница на спасението). До това време на фона на една изк-
лючително богата и интензивна история, включваща рели-
гиозен опит и много философия, узряло схващането за 
чистата природа, постижима само чрез медитация. Свете-
цът Парадхи я изразява така: 

В утробата то (нашата природа) става тяло; 
В света става човешко същество; 
В окото се нарича виждане; 
В ухото се нарича чуване; 
В носа различава аромати; 
В устата говори език; 
В ръцете хваща неща; 
В краката пренася неща. 
Когато се манифестира голямо, покрива цялата 

вселена. 
Когато намалява, става на прашинка. 
Онези, които го познават, знаят, че е Буда– при-

рода; 
Онези, които не го познават, го наричат дух.  
Това е поемата на Парадхи в хрониката на Дао 

Юан Кейтоку денто року, Предаването на лампата) 

Бодхидхарма – създателят на Чан 

Бодхидхарма станал първият патриарх на Чан в 
Китай и дал исторически тласък и нова посока на китайс-
ката духовност, претопявайки в себе си 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 Бодхидхарма, който пристигнал в Ки-
тай около 470 г.сл.Хр. и починал през 534 г.сл.Хр. Той 
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 ди-
настията Лян (527 сл.Хр.) 

 Сяо Као, Управител на Куан, го приел с царски 
етикет и изпратил писмено съобщение за новината до 
Императора У. Когато Императорът получил доклада, 
той изпратил пратеник с императорска покана за по-
сещение. 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 попипал:  
– Как така няма заслуга? 
Майсторът обяснил:  
– Такива светски дела носят малко плодове в 

човешкия и небесните светове, и са причини за 
раждания и смърти. Те са като сенки, съпътстващи 
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 при-

родата й е нематериална. Такава заслуга като тази не 
може да се постигне по светски пътища. 

Отново императорът попитал:  
– Какъв е първият принцип на Свещеното [уче-

ние]? 
Майсторът отговорил:  
– Самата празнота. Няма нищо свещено. 
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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 съг-

ласие с неговата собствена, Майсторът тайно прекосил 
Реката от северната империя на юг на 19ти същия месец. 
На 23 ноември той пристигнал в Лоян. Тогава се навърш-
вали десет години от режима на император Сияо Мин от 
Късната Уей династия (на Южната Империя). 

 
*** 
Бодхидхарма се установил в храма Шао-лин в пла-

нината Сун и седял в мълчалива медитация срещу стена-
та от сутринта до вечерта. Хората 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 жи-
вял в Лоян от дълго време. Той четял много всякакъв вид 
книги, които говорели за дълбокия Принцип. Той въздъх-
нал 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 Промените все още не стигат дълбочината на 
чудния принцип. По-късно чух, че Майстор Дхарма живее в 
манастира Шао-лин. С този превъзходен човек наблизо аз 
трябва да достигна по– дълбоко ниво на разбиране.” То-
гава той отишъл при Майстора, искайки да бъде настав-
ляван от сутрин до вечер. Майсторът, обаче, не му прого-
варял, 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 мо-
зък, разрязвали вените си, за да нахранят гладни [живот-
ни], разстилали косите си, за да покрият калния път, за да 
дадат път на духовния човек, или скачали от високи скали, 
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за да нахранят гладни тигри. През всички векове хората са 
правели така. Кой съм аз?’ 

На 9-ти 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 коленете му.  

Майсторът Бодхидхарма тогава проявил загриже-
ност 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. Предай съобщението, което освобождава жи-
вите същества! 

Майсторът казал:  
– Превъзходният, несравним, духовен Път на Буди-

те е приемлив само след дълги еони стремеж за превъз-
могване на невъзможното и за понасяне на непоносимото. 
Как би могъл човек със слабо качество, малко 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 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 наг-
ласа. 

Майсторът тогава го нарекъл Хуей-къ. Хуей-къ по-
питал:  

– 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:  
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– Умът ми още е безпокоен. Моля те, успокой го, 
Майсторе! 

Майсторът казал:  
– Донеси ми ума си, 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 поис-

кал 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 покаже 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 познание. 

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 двойнственост. 

Майсторът казал: 
– Ти спечели моята плът! 
Дао-ю казал: 
– Четирите велики елемента са изначално праз-

ни, петте агрегата (физична форма, усещане, възпри-
ятие, съзнание и мислене) не съществуват, и в моето 
схващане не може да се намери даже едно нещо. 

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

кашяпа истинското око на дхарма. През патриарсите, от 
един на друг, то е стигнало до моите ръце. Сега ви го да-
вам и вие трябва да го пазите добре. Освен това аз ви да-
вам моята жълта роба, която ще бъде свидетелство за 
вяра в дхарма. Всяко от двете има своята значимост, коя-
то 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 ро-
бата ще фиксира външното духовно послание. В следва-
щите поколения, когато взаимното доверие ще е слабо 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 предаде? Какво е доказателството?’ 
Сега вие получавате робата и дхармата, и те могат да 
служат като доказателство, и дейността на посланието ще 
бъде освободена от пречки. 

След двеста години ще дойде време да спре пре-
даването на робата. Тогава дхарма ще бъде разпростра-
нена навред по света. Но въпреки че много хора ще поз-
нават 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 жи-
ви същества да стигнат просветление. Откакто дойдох тук, 
съм тровен пет пъти, и всеки път аз отделях отровата, за 
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да я изследвам. Когато я поставях върху камък, камъкът 
се разпадаше. Аз поисках да напусна Индия заради тази 
Източна земя, защото имах видение на Махаяна в държа-
вата Шън, в префектурата Ци. Аз преплавах океана и пре-
сякох пустинята, за да предам дхарма. По време на моето 
търсене аз намирах само хора, които бяха като заекващи 
глупаци, но сега имам вас и ви предадох посланието. 

 
*** 
В друг запис се казва, че Бодхидхарма първо живял 

в храма Шао-лин девет години. Той наставлявал Хуей-къ: 
Просто спри всички занимания с външни неща; спри въз-
дишките за вътрешни неща. За да влезеш в Пътя, дръж 
ума си чист като стена. 

Въпреки че Хуeй-къ бил запознат с най-различни 
теории относно природата на ума, той не бил все още в 
съгласие със самото Дао. Майсторът 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? 
Хуейкъ отговорил: 
– Аз го зная ясно, ясно, през цялото време. То не 

може да се помести в думи. 
Майсторът казал: 
– Това е чист ум, достигнат от буда. Няма съмнение 

относно това. 
... 
За смъртта на Бодхидхарма се съобщава, че е нас-

тъпила от отрова през 536 г.  
Други съобщават, че се е запътил за Индия. (Из 
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Кейтоку денто року) 
 

Японските Дзен-учители 

Ейсай 
Дзен-учителят Мьоан Ейсай Дзенджи (1141–1215) 

основал японския Риндзай Дзен, наследявайки школата 
на китайския велик Чан майстор Лин-дзи. В началото той 
изучавал школата Тендай, но неудовлетворен от нея, на 
28-годишна възраст за пръв път отишъл в Китай да търси 
по-дълбоки истини. През последващите двадесет години 
той посещавал Китай още веднъж, като този път останал 
там шест години и в манастира Тянтуншан вникнал в 
Линдзи-чан. След завръщането си в родината успял въп-
реки противодействието на тендайските монаси да основе 
първия голям Дзенски манастир – Кеннинджи в Киото.  

Доген 
Японският Дзен-учител Eйхей Доген Дзенджи 

(1200–1253) основал Сото Дзен в Япония (наследявайки 
школата Цао– дун от Китай). Той отишъл през 1223 г. в 
Китай, където учил в школата на Жу-дзин в манастира 
Тянтуншъ. След завръщането си в Япония през 1227 г. той 
живял известно време в столицата Киото, отначало в 
манастира Кенинджи, а след това в манастира Кошьоджи. 
Доген избягвал контакт с властите в Киото и заминал за 
провинция ЕчиДзен, където основал храма Ейхейджи, 
превърнал се по– късно в основен център на школата Со-
то. Неговото разбиране на Дзен е изразено най– силно в 
Гакудо йоджиншу, ‘Наставления за изучаване на Пътя’. 
Друго, още по-популярно негово съчинение, е Бендоуа 
или ‘Разсъждения за различаването на Пътя’, както и Шо-
бо гендзо или ‘Съкровищницата на окото на Първичния 
закон’. 
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Акцентът на Цао-дун школата, произнасяна на 
Японски Сото, е седящата медитация (дзадзен), и посте-
пенното достигане на просвелтелие (сатори).  

Хакуин 
Хакуин Екаку Дзенджи (1685–1768), още наричан 

Поин, е класик на Риндзай Дзен в Япония. Фактически той 
основал онова, което днес в Япония е разпространено ка-
то Риндзай Дзен. Той успял да основе школите Индзан и 
Такуджи. Основна негова заслуга е възраждането на ки-
тайската Чан традиция на работа с коани (Дзен-
фрагменти, изразяващи парадоксално просветления пог-
лед към света). Хакуин сам е автор на такива Дзен-
загадки. Най-известен негов коан е коанът за звука от пля-
съка на една ръка: 

Всеки знае звука от плясъка на две ръце. А как-
во е звукът от плясъка на една ръка? 

Всеки Дзен-монах от времето на Хакуин до днес 
преминава през този коан и трябва да намери своето ре-
шение на коана, което не се състои в умозаключения и 
тълкувания.  

Мълчание и празнота 
Мълчанието в Будизма и специално в Дзен е ос-

новна тема и в комбинация с други специфични знаци 
предава празнотата – сърцевината на Дзен. То може да 
бъде автентично и фалшиво и така се различават постиг-
налия от непостигналия Дзен, пустотата. За западния ум 
всичко трябва да се изведе от едно. В основата на нещата 
има някаква най-дълбока същност. От нея произлизат 
всички неща. Ние пристъпваме към будистката пустота 
или към китайското Дао с очакване да ги схванем като 
Единното.  

Такава е историята за западния теолог, който в 
разговор с Дзен-будист подходил към Дзен като към една 
от многото форми на монистична абсолютистка религия. 

Ето историята, разказана от съвременния Дзен-
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майстор Джан-джън-дзъ: 
 
– Великата Истина е Една, – каза теологът, – всич-

ки неща са излезли и ще се върнат към тази велика и 
единствена. Това може да се излага различно, но цент-
ралната Истина остава. 

Аз не исках да продължавам спора, който можеше 
да трае безкрайно, затова му изложих стария коан на 
Джао-джоу.  

– Ако всички неща трябва да се върнат в Единното, 
то къде трябва да се върне Единното? 

Теологът неочаквано се смути и не можа да отго-
вори. Но на следващия ден той дойде до мен и каза: 

– Сега знам правилния отговор на вашия въпрос: 
всички неща трябва да се върнат в Единното – Единното 
трябва да се върне към всички неща.  

– Съгласно Дзен вашият отговор е твърде закъс-
нял. Вие би трябвало да получите 30 удара, – отговорих 
аз.  

– Ако аз бях отговорил вчера незабавно, как бихте 
коментирали отговора ми? – попита той. 

Сега да последваме традицията на Дзен и да пов-
дигнем въпроса отново. 

И аз повторих вчерашния въпрос. 
– Ако всички неща трябва да се върнат в Единното, 

къде трябва да се върне Единното? 
– То трябва да се върне към всички неща! 
На това аз просто отговорих: 
– Каква нелепа глупост!  
Оригиналният отговор в коана е:  
– Когато бях малък в Южен Китай как красиво цъф-

тяха дърветата! 
 
А ето и една история за фалша на голото мълча-

ние: 
Монах нарекъл себе си ‘Майстор на мълчанието’. В 
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действителност той бил измамник и нямал истинско раз-
биране. За да продава своя мошенически Дзен, той имал 
двама красноречиви монаси-прислужници, отговарящи на 
въпросите вместо него, но сам той никога не казвал ни 
дума, сякаш за да показва своя непроницаем ‘безмълвен 
Дзен’. 

Веднъж, когато двамата му прислужници ги нямало, 
се появил странстващ монах и го запитал: 

– Учителю, кой е Буда? 
Не знаейки, объркан, какво да прави и как да отго-

варя, той можал само в отчаяние да гледа наоколо във 
всички посоки, търсейки с поглед своите липсващи по-
мощници. 

Странстващият монах, явно задоволен, го запитал: 
– Какво е Дхарма? 
На този въпрос ‘учителят’ също не могъл да отго-

вори, и погледнал нагоре и надолу, призовавайки небето и 
ада.  

Монахът отново попитал: 
– Какво е Сангха? 
Тук ‘Майсторът на Безмълвието’ не можел нищо да 

направи и затворил очи от срам. 
Накрая монахът попитал: 
– Какво е благоволение? 
В отчаяние ‘Майсторът на Безмълвието’ безпо-

мощно протегнал ръце към питащия в знак на капитула-
ция. 

Но странстващият монах бил много доволен и 
удовлетворен от ‘разговора’. Той напуснал учителя и про-
дължил пътешествието си. По пътя пилигримът срещнал 
двамата монаси-прислужници, връщащи се у дома, и за-
почнал с ентусиазъм да им разказва, какво просветлено 
същество е ‘Майсторът на Безмълвието’. Той казал: 

– Аз го попитах какво е Буда. Той обърна лицето си 
на изток, на запад, на север и на юг, с което ми каза, че 
хората винаги търсят Буда тук и там, но в действителност 
Буда не трябва да се търси на изток и на запад, на север и 
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на юг. После го попитах какво е Дхарма. В отговор на този 
въпрос той погледна нагоре и надолу, показвайки ми, че 
истината на Дхарма е цялостност на равното, при което 
няма разлика между високото и низкото, защото в тях мо-
же да се намери и чистота, и нечистота. В отговор на моя 
въпрос какво е Сангха той просто затвори очи и нищо не 
каза. Това беше ключ към известната поговорка: “Ако ня-
кой може да затвори очи и здраво да заспи в дълбоките 
ниши на облачните планини, то той е велик монах.” Нак-
рая, на моя последен въпрос за благоволението той про-
тегна своите ръце. С това той казваше, че той протяга 
своите ръце, за да преведе живите същества през света. 
О, какъв просветлен Майстор на Чан? Какво дълбоко уче-
ние! 

Когато монасите-прислужници се върнали, ‘Майс-
торът на Безмълвието’ ги наругал:  

– Къде бяхте през цялото това време? Преди час 
бях страшно притеснен от някакъв досаден пилигрим! 

 
За просветления майстор да стигне празнотата в 

мълчанието на своя изначален празен ум не било трудно.  
Хуей-чун, който бил майстор по Дзен у импера-

тора Су Узун от династията Тан, бил много уважаван 
от него, а също от всички Чан-будисти в Китай. Веднъж 
в столицата пристигнал знаменит индийски монах на 
име Великото Ухо на Трипитака. Разказвали, че този 
монах може да чете мислите на другите хора без ни 
най-малко затруднение. Вестта за неговото съвършен-
ство стигнала императора, индийския монах поканили в 
императорския дворец, за да покаже своите сили пред 
майстора по Дзен Хуей-чун. Когато дворът и народът 
се събрали, Хуей-чун попитал Великото Ухо на Трипи-
така:  

– Ти наистина ли можеш да четеш мислите на 
другите? 

Да, Ваше преподобие, мога, – отговорил той, 
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след което се състоял следния диалог: 
Хуей-чун:  
– Кажи ми тогава, накъде е насочен сега моя ум? 
Великото Ухо на Трипитака: 
– Ваше Преподобие, национален майстор по Дзен, 

как можете да ходите в Западен Съ-чуан да гледате 
състезанията с лодки? 

Хуей-чун:  
– Кажи ми, къде е насочен моя ум сега? 
Великото Ухо на Трипитака: 
– Ваше Преподобие, национален майстор по Дзен, 

как можете да ходите към моста Тян-цин да гледате как 
играят маймуните? 

След секундно мълчание Хуей-чун попитал: 
– Къде сега е насочен моя ум? 
Този път Великото Ухо на Трипитака дълго и 

съсредоточено напрягал усилие, но не могъл да открие 
никъде нито една мисъл на майстора по Дзен и трябва-
ло да признае неудача. Тогава Хуей-чън рязко отговорил: 

– Ти си пророк на дивите лисици! Къде е сега 
твоята телепатическа сила? 

Животът в японския Дзен-манастир 

Един японски философ е писал, че храната в Дзен-
ския манастир е даже по-лоша от тази в затворите. Текс-
тът който следва, навежда западния човек на обобщение, 
което променя първата дума: вместо ‘храната’ можем да 
кажем ‘живота’.  

В началото на 20ти век, когато старият монах 
от Киото Гией Сато виждал вече смъртта си, сграбчен 
от нелечима болест, като истински Дзен-майстор той 
намерил сили да разкаже за живота в Дзен-манастира по 
един неподражаемо свеж и пълен с хумор начин. Той на-
рисувал 97 рисунки за обикновения Риндзай Дзен мона-
шески живот. Това са спомени от младите му години в 
Дзен-манастира Тофукуджи в Киото. “Читателят може да 
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бъде поразен да види хумора, изразен тук, имайки пред-
вид, че рисунките са скицирани от човек който е чакал 
своята смърт. Няма чувство на тъга, обаче, а само свет-
лина и радост във фигурите и цвета.” (Nishimura) 

 
Следващите фрагменти за живота на Дзен-

монасите са от въпросната книга:  
Японските Дзен-манастири се разполагат близо до 

големите градове, за разлика от китайските. Тук Дзен е 
приет от най-висшите кръгове. Природата е близо, живо-
тът е прост и сезонно организиран. Годината е разделена 
на две половини, всяка разделена на два сезона. Живее 
се заедно в голяма група, в труд и дисциплина. Централна 
важност има хигиената: къпането и миенето.  

Животът в Дзен-манастира е сериозен и даже су-
ров. Но не липсва веселие и хумор. Всички доктрини са 
шуня, празни и относителни.  

Дзен-монахът бил повече известен с името унсуй, 
от суй – вода. 

Над задния вход на залата за медитация виси го-
ляма табела, на която са изписани суровите правила на 
монашеския живот. Те се отнасят не само до медитацията, 
а също с привидно тривиални действия като как да ходят, 
как да пият чай, как да си събуват сандалите.  

Приемането 
Два пъти в годината нови монаси могат да влязат в 

манастира. При пътуване (посещаване на свети места, 
пилигримство) монахът носи официалната си роба. В тор-
бичката отпред си носи будистки писания, купи, и бръснач 
за глава. В малката ‘раница’ на гърба има старомоден 
дъждобран. Широката шапка в ръка се носи вън от манас-
тира. Тя е направена така, че да спре погледа към външ-
ния свят и да концентрира съзнанието в собственото съ-
щество.  

Монахът е свободен в избора на манастир. Важен е 
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избора на Дзен-майстор. Днес около 40 манастира са 
Риндзай. Във всеки манастир живеят 20 – 30 монаха. Ко-
муните за монахини 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 ве-
ликия път (дайдо мумон), но вратата пред монаха е съв-
сем реална. ‘ 

Старият монах отказва разрешение, а понякога го 
изхвърлят зад вратата. Новият монах трябва да стои в 
поклон дни наред. Надпис: ‘Гледай под краката си!’ – в 
смисъл и на: ‘Гледай зад явленията.’ 

След като е престоял до вечерта 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 медитира и чак тогава да 
си легне. Дава му се двоен матрак за постелка и завивка 
едновременно. На следващия ден отново трябва да изле-
зе от манастира и да остане в поза поклон целия ден на 
входа.’ 

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

През тези първи пет дни новакът трябва да ходи 
след закуска до помещенията, където живеят главният 
монах (шика) и помощниците му, да го поздрави и да му 
благодари за неговото гостоприемство. Официална зада-
ча на шика е да регулира монашеския живот като цяло и 
да се занимава с гостите, които посещават манастира. 
Шика обикновено има два монаха, които му служат като 
секретари и често излизат по работа. 

След седем дни успешно преминати изпитания на 
монаха му се позволява да стане брат в манастира. Той е 
пуснат в залата за медитация (дзендо), обикновено раз-
положена в най-вътрешната част на манастира, с 
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големина 10 на 18 метра. По дължина е разположена 
платформа (тан) висока около седемдесет сантиметра за 
настаняване на около 30 монаха. 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 бодхисаттва Манджушри (Монджи Босацу), 
будистки хранител на мъдростта. Новакът идва в залата, 
поздравява образа на Манджушри и обещава да не 
напусне това място, докато не постигне целта с

  

и в Дзен 
тренинга.  

д рафта се държи матрака за спане, 
скрит с

и ранг, и той постоянно се изне-
надва 

ателство’, за да установи отношения 
на Учи

 
Постелка от татами, широка метър и десет и два и 

двайсет дълга, достатъчна за медитация и спане, се оси-
гурява за живеене на монаха. Дървен перваз по стената се 
използва за маса за ядене по време на седмиците за 
специална тренировка и като възглавница през нощта. 
Всеки монах държи своя дневен екип в кутия срещу стена-
та. Горе има рафт, на който той държи своите купи, бръс-
нач и писания; на

ъс завеса.  
В монашеския живот йерархията е строга, според 

времето на влизане в манастира; възрастта и академич-
ната степен нямат значение. Опитът се разглежда като 
първа мярка за монашеск

от това, което учи. 
Накрая, на новака му се дава честта да посети своя 

Дзен майстор (роши – букв. вълна-човек). Роши означа-
вало преди Дзен джентълмен без господар. За новия мо-
нах, който досега е изпитал 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 
светлината, към която се стреми. Монахът представя мал-
ка сума пари ‘за ласк

тел и ученик.  
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Сред повече от десет хиляди Риндзай свещеници 
около сто са познати като Дзен майстори и са наречени 
роши. За всеки от тях се предполага, че е напълно прос-
ветлен и това е удостоверено от неговия учител. По този 
личен и съкровен път ‘предаването на лампата’ се разг-
лежда като най-важно в Дзен тра ицията. Има определено 
родословно дърво, на което всеки монах може да 

д

просле

ва; то 
не чака

згрев слънце, когато мо-
нахът  и гледа ръката си... 

 

нг и три месеца скитане (посещаване на 
свети м

ова тържествена, че създава 
атмосф

ди своята генеалогия от времето на Гаутама Буда.  
До входа на залата за медитация (дзадзен) виси 

дъбова дъска: На нея е написано: ‘Въпросът за живота и 
смъртта е велик. Времето тече бързо; нищо не оста

 никого. Ти не трябва да губиш времето си.’  
Дъската се удря три пъти дневно, за да обяви вре-

мето. Първото съобщение е по и
излиза

Годината 
Годината за Дзен-монаха и манастира има два ос-

новни сезона: лято или дъждовен период от май до ок-
томври, и зима или снежен сезон от ноември до април. 
Двата сезона се състоят от по два тримесечни дяла: три 
месеца трени

еста).  
В навечерието на нов сезон (срок) роши (Дзен-

майсторът) дава чайна церемония за всички монаси в ма-
настира, случай, при който никой не може да отсъства. 
При звука на големи дървени блокчета всички се събират 
в главната зала, носейки бели чорапи запазени за специ-
ални случаи. Когато всички заемат местата си, роши влиза 
тихо, следван от главния монах, носещ свещник. Роши то-
гава сяда на червен килим на най-високото място на глав-
ната зала. Тази сцена е толк

ера на официалност. 
Кайко. Откриваща реч от Майстора. На Първи май, 

дъждовният сезон, или по-точно срокът започва, и трае до 
края на юли. Точно преди края на април манастирът е във 
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ваканция и монасите могат да почиват. Всички предишни 
монаси от манастира са поканени за първата от серия ре-
чи (тейшо), давани от майстора на откриващата церемо-
ния. От тогава монасите не могат да излизат частно. Те 
пеят сутра за Буда, патриарсите и за автора на текста, по 
който Майсторът говори, изразявайки благодарност за 
учението и заричайки се да постигне своите цели. За на-
чалото, майсторът се появява величествен като лъв, ре-
вящ в 

 за установяване на добри 
отноше

 на този манастир. Следва 
пример за такова обръщение: 

гората.  
Созарей. Чайна церемония за целия манастир. Та-

зи чайна церемония е не просто ритуал, а най-важно съ-
битие в монашеския живот, тъй като показва минаването 
на времето и кара монасите да се посветят отново на със-
редоточено използване на периода, който идва. На мона-
сите се позволява да пият същия чай като Майстора, което 
ги приближава до него и до всеки друг монах. Церемо-
нията получава дълбок смисъл

ния и хармония.  
Кикан. Майсторът окуражава монасите. След прик-

лючването на чайната церемония, Майсторът изнася оку-
ражаващо слово, съдържанието на което остава по съ-
щество същото през историята

 
 
За учениците по Дзен-будистка практика е много 

важно да култивират усърдните методи на патриар-
сите. Въпреки това много невежи братя в наше време 
игнорират това важно нещо, забравят тежкия труд на 
патриарсите, губят ценно време и се гордеят просто с 
това че са в манастира. Колко тъжно нещо! Вие, които 
тренирате в моя манастир, работете здраво върху 
всеки коан. Концентрирайте се внимателно докато по-
лучената маса съмнения се разкъса, така че да можете 
да скочите от пещерата на живота и да изпитате духа, 
който патриарсите са изпитали преди вас. Ако можете 
да направите това, вие ще се радвате на саморе-
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ализацията си и ще благодарите на Буда за неговия дар 
– изключителното учение. как можем да прекараме жи-
вота си без този опит на екстаз? Учете усърдно! Учете 
усърдно! 

уверяват, че ще 
са в до

итация; през 
другит

 хората се будят от сън, а вечер – 
от илю

хът 
посещава

 
Съответно всяка година има два ваканционни пе-

риода в монашеската година (1-ви май – 31-ви юли и 1-ви 
ноември – 31-ви януари). По време на ‘ваканция’ има ня-
колко седмици за интензивен тренинг (сесшин). Преди да 
започне сесшин, монасите имат ден за почивка и пригот-
вяне. Те кърпят и перат дрехите си, и се 

бро здраве за идващата седмица.  
Сесшин. Седмица за интензивен тренинг. На входа 

се закачва табела, обявяваща, че манастирът е в специ-
ална тренировъчна седмица, и посетителите не могат да 
видят учителя или монасите. През всеки месец от двата 
ваканционни сезона има специална седмица, предхождана 
от една седмица предтренировка и последван от една на 
следтренировка. По време на седмицата за специална 
тренировка монасите са заети само с мед

е две седмици те работят в градината. 
Джоя-но кане (Новогодишна камбана). В навече-

рието на Нова година около петдесет хиляди будистки ма-
настири в Япония удрят камбаните сто и осем пъти, за да 
отхвърлят заблудите, получени от човека през миналата 
година. Джоя-но кане започва в полунощ в навечерието на 
новата година. Всякка манастирска храмова камбана в 
Япония удря 108 пъти. Човек има 108 светски грижи (заб-
луди). Числото е определено като важно в Индия, толкова 
са и зърната в будистката броеница. 108 са и изпитанията. 
Когато будизмът бил внесен в Индия, храмовите камбани 
биели по 108 пъти сутрин и вечер. След това броят е све-
ден до 18 пъти. Сутрин

зиите си.  
Санно. В определени дни през ваканцията мона

 своя майстор (който може да живее далеч).  
В определени дни (празници) се сервират дзен-
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блюда на посетители. Типична е бобена паста (в един 
вариант тя е сладкиш, доста твърдо пресовани рула, които 
се нарязват на филийки). 

 

ат ориз или пари за под-
дръжка

йки приятелски: ‘Хо...у’, което 
значи ‘

 турис-
тите и 

 с ограничено гориво и затова 
монаси

 (шикушин). Тази служба се прави в главния 
храм. 

Месецът 
Веднъж месечно монасите посещават къщите на 

последователите, за да получ
 на монашеския живот.  
Първи, трети, шести и девети на всеки месец (плюс 

всички други дати, съдържащи тези цифри) са дни за про-
сене (такухацу). Всички монаси напускат манастира преди 
обед на групи по трима и отиват в различни части на 
града за три часа сутрин. Те не застават пред всяка врата, 
а ходят по улицата, казва

дъждът на Дхарма’. 
Чувайки това от разстояние, хората се появяват от 

домовете си и даряват малки количества пари или ориз. 
Монасите ги приемат, поклонявайки се дълбоко. Всички 
дарения се събират в една кутия и се използват за под-
държането на живота на монасите. (В същото време собс-
твеникът на манастира в началото на 21-ти век паркира 
Мерцедеса си близо до входа – неговият бизнес са

той няма намерение да изхранва монасите). 
В месеца има два почивни дни (о-шикуничи) – 14-

ти и последната дата на месеца. Монасите не ги будят в 
три и половина, а могат да се излежават до късно в легло-
то. Но пада голямо чистене на тоалетните. Ходи се на ба-
ня (кайоку). Водата се топли

те пестят и нея. 
На първи и петнайсети всеки месец Дзен манасти-

рите в Япония имат служби, за да честват благоденствие-
то на нацията

Церемония в главната зала (гьодо). Хората са из-
ненадани да видят Дзен-монасите ангажирани в толкова 
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сложна церемония. Главната зала е декорирана по начин 
подобен на католическа църква, с образи, свещи и други 
декорации. Свещеници от различни храмове носят цветни 
роби и пеят дълги сутри. Докато пеят, те ходят из залата, 
следвайки Роши... Образът на Буда е почитан, обаче по 
специален начин, принципно чрез израз на благодарности 
за получаването на тези чудесни начини за постигане на 
истината и обещанието да постигнат тази истина сами, за 
да я пр

това е единственият шанс истински да 
утолят лада си.  

 

 
чашата

а, защото в 
този ра

айто, поддържа монасите в добро 
физическо състояние.  

едадат на своите наследници. 
Тенджин. Монасите понякога се канят в домовете 

на семейства, които поддържат манастира, обикновено на 
връщане от просене. Те с удоволствие приемат вкусна 
храна, тъй като 

 г

Денят 
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 излизат от задния вход 
на залата за миене. Всеки монах може да използва не по-
вече от три бамбукови чаши вода за себе си. Той държи

 в една ръка и мие лицето си с другата, като котка. 
Следва шока (сутрешна служба). В главната зала 

са издигнати образите на Буда и патриарсите; те са почи-
тани, защото представят просветлен човек, а не защото са 
идоли. Докато монасите пеят сутри тридесет минути, един 
възрастен монах ходи наоколо и ги окуражав

нен час окуражаването не е излишно.  
Монасите отиват в залата за медитация (Дзендо). 

След песнопеенето се поднася чай от сливови семена с 
малко захар като церемония при започване на всеки ден. 
Това питие, наречено б

 
Храната е най-важната част от ежедневието. В ма-

настира по-старите монаси са готвачи; те стават по-рано 
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от останалите, за да направят закуска. В спартанския ре-
жим на монасите зърно ориз има същата ценност като 
Сумеру, най-святата планина в будисткия светоглед. Все-
ки монах сервира, като му дойде редът. На закуска (шу-
кудза), се позволяват три купички ориз, мариновани сливи 
и зеле

 мона-
хът тря

-
то на ч

Майстора и честене 
на сградите на манастира и площите. 

е. Това отнема 
десет д

 чистиш храма и около него значи 
също д

реди обед се ходи на просене (описано по-горе). 

нчуци. 
Столовата е едно от трите места за тишина, други-

те две са залата за медитация и банята. На никого не се 
позволява да издава какъвто и да е звук, даже ако се за-
дави с туршия от ряпа... Даже за най-бедното ядене

бва 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 монашеския живот, защото пиене

ай заедно култивира хармония на груповия живот.  
След чайната церемония всяка сутрин се обявява 

графика за деня. Задачите са просене в града, работа в 
градината, посещаване на лекция на 

 
Сандзен. Всяка сутрин след чайна церемония мо-

нахът идва при Майстора за сандзен (консултация). За 
сандзен не се говори, не се коментира и не се разказва. 
Тази среща едва ли може да бъде предадена с думи. 
Майсторът, според напредъка на всеки монах и състояни-
ето на ума му дава на монаха коан – проблем, разрешим 
само с дълбок опит. Преподават се и средства, използва-
ни 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 Майс-
тор, от монаха се очаква да ги реши всичкит

о петнайсет години, като минимум.  
Всеки монах концентрира съзнанието си в дадения 

коан, докато работи. Да
а чистиш ума. 
П
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Следва обед (сайдза). На обед монасите не полу-

чават чист ориз, а по-скоро три части ориз смесени със 
седем части жито плюс мисо-ширу (соева супа), зелен-
чуци и туршия. Това е най-голямото ядене за деня. Вече-
рята не се разглежда като ядене, а като ‘лекарство’ и се 
състои а.  

); 

творе-
на и мо

соджи – вечерно чистене. Чистят се 
сгради

камбан
н монах проверява околността за огнеопасни 

остатъ
яга се в девет.  

 полират както диамантът се полира от 
други диаманти. 

 от остатъците от обед
Следобед е време за: 
– саму (работа в градината); 
– енджу (отглеждане на зеленчуци
– тейхацу (бръснене на главата). 
В четири следобед манастирската врата е за
насите пеят сутра (банка) в главната зала.  
Следва банка 
те и площите.  
Когато дойде здрач, вечерна камбана е удряна от 

монах, който в същото време пее сутра. Ударите на кам-
баната наброяват 108. Будистите вярват, че с удара на 

ата може да се отхвърли една илюзия с всеки удар.  
Еди
ци. 
Л
 
Кокухо. Неформално поощряване. Понякога, пос-

ред нощ, новакът е извикан навън и към него се отправят 
упреци от по-стар монах за нехайството му през деня. То-
ва е ужасен час за новия монах, но за честен монах е мно-
го полезно окуражаване от по-старши, които са имали да-
леч по-богат опит от самия него. За нечестния монах това 
е суров урок по без-азовост. Въпреки че този метод в гру-
повия тренинг е суров, той е ефективен в подпомагането 
на монасите да се

Дзадзен 
Седяща медитация. Един оригинален текст върху 

Дзадзен учи да се седи както следва: Когато някой иска да 
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започне дзадзен, той поставя платнена възглавница на 
пода в тихо място, отпуска своята роба или облекло и пос-
тавя 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. Вто-
ро, поставят се дланите – дясна върху лява, по средата 
върху кръстосаните крака с палци нагоре, опрени един о 
друг. Тогава постепенно се изправя тялото от кръста на-
горе идеално, като за постигане на устойчивост се накланя 
надясн

 дишането чрез изт-
ласкване на корема напред.  

ат сес-
шин, ко

о 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 притворени, така че да се 
избегне заспиването... Веднъж добре постигнал физичес-
ката поза, човек трябва да регулира

 
Шиджо. Медитация в пълна тишина. Главният мо-

нах (джикиджицу) в медитационната зала регулира меди-
тацията чрез удари на малък звънец или дървена хлопка. 
Той мери времето по горенето на тамянова пръчица, която 
изгаря за четиридесет и пет минути. Докато монасите са в 
шиджо, те не могат да напускат медитационната зала 
(Дзендо) и трябва да поддържат състояние на високо нап-
режение. Помощникът на главния монах ходи из Дзендо 
много тихо, и когато намери монах, който дреме или се 
разсейва, го ‘събужда’ с пръчка (кейсаку). Дори през ля-
тото на монасите не се позволява да пъдят комарите и 
да си бършат потта. Казано им е, че ако човек е кон-
центриран върху коан, той не може да има съзнание за 
физични неудобства. Някои миряни също посещав

ето буквално значи ‘събиране на мислите’.  
Кейсаку. Окуражаване. Това действие може да из-

глежда много насилствен и груб метод за окуражаване, но 
това не е така. Когато монахът медитира и неусетно за-
почва да заспива, той моли окуражаващия монах да го 
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удари силно по гърба. Три удара се полагат за всяка стра-
на пре

м, но чувството за 
взаимн

си чакането е само двадесет минути подтискаща тишина.  

с-
ветление (сатори) – самата същност на всеки будизъм.  

р

тта и изчистването на ума по 
време 

з дъждовния сезон, и пет удара през зимата. 
Преди удрянето монасите (окуражаващия и окура-

жавания) се покланят един на друг, потвърждавайки, че 
това действие се предприема само за окуражаване, а не 
от лично раздразнение. Ударите трябва да се отправят 
без колебание и резерви. Техният ефект е висока дисцип-
лина в освобождаването на монасите от интимни чувства. 
Някои намират тук групов мистицизъ

а помощ води към осъзнаване. 
Каншо. Повикване от Майстора. Няколко пъти на 

ден Майсторът повиква отделни монаси индивидуално за 
консултация, през което време всеки трябва да отговори 
на коана, който му е даден за решаване. Да дадеш въз-
можно решение на един ирационален коан не е проста 
задача. Монасите чакат на входа на стаята на Майстора с 
неясни и боязливи чувства. Някои имат много живи експ-
ресии, които могат да са резултат на техните събудени 
умове и са ентусиазирани да получат одобрението на 
майстора и неговите поздравления. Но за повечето мона-

 
Крайната цел на тази строга и понякога жестока 

практика е изчистване на съзнанието и постигане на про

Дзен на саму ая 
Самурайската, най-висша каста, е и най-

образована, и най-одухотворена или по-скоро единствено 
пряко свързаната с ‘духовните неща’. Разбира се, освен 
монасите. Войнът няма време и сили за дълбок и редовен 
Дзен, но Дзен е решаващ като нагласа в отношението на 
воина към живота и смър

на решителен бой. 
В автентичния разказ Хагакуре Хикигаки от 17 век 

Ямамото Цунетомо обръща внимание върху елементи на 
Дзен-нагласата – непривързаност към живота и смъртта, 
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освобождаване от егото, немислене и неразсъждание, 
непривързаност към нещата от живота, придържане към 
мълчанието, медитиране върху умирането: 

а, доколкото те 
могат да водят към Пътя. (Хагакуре – 352) 

ено без говорене, кажи само ня-
колко о

 хората обръщат гръб на такъв чо-
век. (Хагакуре – 365) 

 да 
пропус

 
*** 
Ако воинът не се е освободил от привързаността 

към живота и смъртта, той за нищо не е годен. Сентенция-
та: „Всички способности произтичат от целеустремеността” 
сякаш ни казва, че те имат нещо общо със съзнанието, но 
всъщност, за да ги притежаваш, трябва да бъдеш неп-
ривързан към живота и смъртта. С такава непривързаност 
няма подвиг, на който човек да не е способен. Бойните 
изкуства и тем подобните са свързани с тов

 
*** 
Същественото при говоренето е да не говориш 

изобщо. Ако мислиш, че можеш да свършиш нещо, без да 
говориш, направи го, без да промълвиш и дума. Ако нещо 
не може да бъде свърш

бмислени думи. 
Да си отваряш устата необмислено води до пос-

рамване и много пъти

 
*** 
Всеки ден трябва да медитираш върху неизбежната 

смърт. Всеки ден, когато тялото и умът са в покой, трябва 
да медитираш върху това, как си пронизваk от стрели, 
куршуми, копия и мечове, отнасян си от огромни вълни, 
хвърлян си насред голям огън, поразяван си от мълния, 
разтърсван си до смърт от голямо земетресение, падаш в 
тристаметрова пропаст, умираш от болест или си правиш 
сеппуку след смъртта на господаря. И всеки ден, без

каш, трябва да си представяш как си мъртъв. 
Има едно изречение на нашите предци, което гла-
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си: ‘Излезеш ли изпод стряхата и си мъртъв. Излезеш ли 
от вратата и врагът те чака.’ Това не означава да бъдеш 
нащрек. Смисълът е да мислиш себе си за мъртъв отнап-
ред. (Хагакуре – 369) 
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НИНДЖА:                                                         
ВРЪХ В ШПИОНСКОТО                             
ИЗКУСТВО 
“Нападението срещу охраняваната от Кафявите 

част на крепостта започна в най-черните доби на нощта – 
два или три часа преди зазоряване. Първите десет нинджа 
– покритите с позорна слава наемници – се появиха върху 
покривите на отсрещните крепостни кули, охранявани от 
Сиви. Те метнаха увитите си в парцали куки към покрива 
на срещуположната кула и увиснаха над пропастта като 
черни паяци. Плътно прилепналите по телата им дрехи 
бяха черни като нощта, както и чорапите, в които бяха 
обути, и маските на лицата им. Ръцете и останалите части 
от телата им, които се подаваха от дрехите, също бяха 
начернени. Въоръжени бяха съвсем леко – с ками и 
шурикен – малки петоъгълни остриета, наточени като 
бръсначи, и дискове колкото човешка длан, със също тол-
кова остри, но и намазани с отрова ръбове, които нинджа 
мятаха по набелязаната жертва. На гърбовете си имаха 
походни торби и къси тънки пръчки. 

Нинджа бяха наемници, специалисти по безшумно 
и тайно промъкване, по презряните изкуства — шпионаж, 
проникване в редовете на противника, внезапна смърт. 

...На покрива и на верандата нинджа продължаваха 
да чакат като каменни статуи. Дори не мигваха с клепачи. 
Бяха обучени да стоят неподвижни с часове, ако потрябва 
– това беше само една малка част от усилените им трени-
ровки. После водачът им направи знак и те отново тръгна-
ха да изпълняват намисленото нападение. Благодарение 
на куките и въжетата се прехвърлиха безшумно на втора 



138

веранда, през тесните прозорчета на която можеха да се 
промъкнаг върху гранитните стени. Под този най-горен 
етаж всички прозорци, които всъщност бяха бойници за 
стрелци с лък, бяха тъй тесни, че през тях бе невъзможно 
да се проникне. По даден знак и двете групи нахлуха вът-
ре едновременно. 

Двете стаи тънеха в мрак. Във всяка спяха в редици 
по десет Кафяви. Бяха умъртвени светкавично и прак-
тически безшумно, повечето с по един-единствен удар в 
гърлото, а тренираните уши на нападателите безпогрешно 
ги насочваха към жертвите им. Миг-два по-късно и пос-
ледният Кафяв се гърчеше в предсмъртна агония, а пре-
дупредителният вик на всеки бе задушен, преди още да е 
излязъл от гърлото. След като завардиха вратите и на-
пълно завзеха стаите, водачът на нинджа извади кремък и 
прахан, запали свещ и като прикриваше грижливо пламъ-
чето с шепа, отиде до прозореца и даде трикратен сигнал 
в нощта. Зад гърба му останалите проверяваха още 
веднъж дали всички Кафяви са мъртви. Водачът повтори 
сигнала, после се отдръпна от прозореца и направи знак 
на хората си с безмълвния език на ръцете, който те всички 
владееха. 

Те веднага развързаха походните си торби и при-
готвиха нападателните си оръжия – къси, извити като сър-
пове ножове с двойни остриета, с верижки към дръжките и 
тежест в края на верижките, шурикен и ножове за мятане. 
При втора заповед от водача някои от тях извадиха и къ-
сите пръчки. Те се оказаха тръби за духане и копия, нап-
равени като телескопи – всяка част влизаше в друга, – ко-
ито бяха изтеглени в пълна дължина с изненадваща ско-
рост. И както си приготвяха оръжието, коленичили с лице 
към вратата, изведнъж без никакво видимо усилие те зам-
ряха, напълно неподвижни. Бяха готови. Водачът духна 
свещта. 

Щом градските камбани оповестиха средата на ча-
са на тигъра – четири часа или един час преди зазорява-
не, в крепостта нахлу втората група от нинджа. Бяха два-
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десет души. Безмълвно се измъкнаха от отдавна пресъх-
нал канал, който някога е бил свързан с градинските пото-
чета. Всички носеха мечове. Шмугнаха се като сенки и за-
еха позиции сред храстите и камъните, напълно не-
подвижни и почти невидими. В същото време още една 
група от двадесет души се измъкна от същото място и 
метна куките си към кулата, която гледаше към предния 
двор и градината. 

На кулата двама Кафяви внимателно наблюдаваха 
покривите от другата страна на улицата. Единият се 
обърна, забеляза куките и започна да ги сочи разтревоже-
но. Другарят му отвори уста да вдигне тревога, но в същия 
миг първият нинджа стигна до амбразурата и с рязко дви-
жение на китката метна един остър шурикен право в уста-
та на самурая, която грозно се изкриви, ала той със сетни 
усилия въпреки това се опита да изкрещи. Тогава нинджа 
се нахвърли върху втория самурай, а ръката му с протет-
нати напред палец и показалец беше смъртоносно оръ-
жие, насочено право към вратните вени. Ударът парали-
зира нещастника, а втори страшен удар му пречупи врата 
със сухо изпукване. Без да губи време, нинджа се метна 
към първия самурай, който агонизираше, мъчейки се да 
изтръгне забитите в лицето и устата му остриета на шури-
кена, ала отровата вече бе свършила смъртоносната си 
задача. 

С последно нечовешко усилие умиращият воин из-
вади късия си меч и замахна. Ударът, макар и немощен, 
разсече дълбоко плътта на нинджа и дъхът му рязко сек-
на, ала това не спря замаха на ръката му, която се заби в 
шията на самурая, отметна главата му назад и му скърши 
гръбнака. Той умря, преди да падне. 

Нинджа кървеше обилно, но от устата му не се от-
рони нито звук. Той бе сграбчил мъртвия Кафяв и внима-
телно го полагаше върху каменните плочи, да не би да 
вдигне шум при падането си, а после коленичи до него. 
Останалите нинджа вече се бяха изкачили по въжетата и 
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стъпиха на пода на кулата. Те наобиколиха ранения си 
другар, ала първо се погрижиха за безопасността на мяс-
тото. Раненият беше все така на колене до мъртвия саму-
рай и се държеше за хълбока. Водачът прегледа раната 
му. От нея шуртеше силна струя кръв. Той поклати глава и 
показа с пръсти на ранения какво трябва да направи. Мъ-
жът кимна, довлече се с мъка до ъгъла, оставяйки след 
себе си кървава диря, облегна се удобно на камъка и из-
вади един шурикен. Разчеса с отровните остриета опакото 
на едната си ръка, после намери камата си, допря я до 
гърлото си с две ръце и я заби с всички сили. Водачът 
провери дали наистина е мъртъв и чак тогава се върна 
при укрепената врата, която водеше към вътрешността на 
кулата. Отвори я предпазливо, но в този момент се чуха 
нечии стъпки, той светкавично се сля с тъмнината и зае 
позиция за удар от засада.” (Джеимз Клавел, Шогун) 

Нинджа – наемните убийци 

Нинджа, японските рейнджъри от времената на 
шогуните и междуклановите войни, са си спечелили сла-
вата на най-майсторските наемни шпиони и убийци в ис-
торията. Изкуството на нинджа, нин-джуцу, крие много 
загадки. Това, което ние знаем, е само върхът на айсбер-
га. 

Как нинджа са оставали незабелязани до пос-
ледния момент? Как те изчезвали за част от секундата? 
Как те се научавали да търпят мъчителни болки? Как те се 
придвижвали по земя, под вода и даже по въздух така, че 
оставали почти неуловими? Как те прониквали в охраня-
ваните от десетки и стотици самураи непристъпни замъци 
и успявали да стигнат до спалнята на жертвата? Как нин-
джа оставали недосегаеми в планините и развивали в по-
коленията на клановете си своето изкуство?  

Обикновено самураят оставал беззащитен пред 
нинджа.  

Могъщи даймьо с много завоювани на бойното по-
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ле победи затрепервали от страх, когато под сводовете на 
замъка се чуел викът на стражата: ‘Нинджа!’ Наети от вра-
га, убийците дебнат наблизо.  

Канджите за нинджа означават непряко ‘дебнещ’. 
Нин-джуцу е най-сложното и ефективно бойно изкуство. То 
се учи от бебешка възраст. Нинджа владеели бой с меч, 
работа с нож, стрелба с лък, мятане на копие, хвърляне на 
остриета, катерене, дебнене, маскиране. Нинджа плували 
под вода продължително време, катерели се по отвесни 
зидове и прониквали в силно охранявани замъци и кре-
пости, за да изпълнят скъпи поръчки за убийства. Те се 
сражавали безумно смело, самоубивали се при безиз-
ходица, а при залавяне издържали на всякакви изтезания 
и умирали достойно, без да проронят звук.  

Тяхното майсторство, шлифовано с години упорит 
труд, тренировки и невъзможни мисии, е достигнало фан-
тастични висоти и често е изглеждало свръхестествено 
даже на опитните самураи. Из цялата страна гърмяла 
славата на великия скачач Кидзару Симоцуге, на Тендзо 
Хачисука, умеещ да прави подкопи с бързината и ловкост-
та на къртица, на майстора на мълниеносните преоблича-
ния Яемон Ямада и на Горобей Садзи, покорителя на 
буйните бързеи. 

Нинджа имали низш социален произход – от среди-
те на селяните. Стоящи извън закона, те внушавали у са-
мураите неволно уважение. Нинджуцу се развивало в 
школите на няколко клана, като всяка развивала свой 
стил. Дълбоко в гористи планини нинджа се готвели на 
равнища, немислими за самураите. Векове наред военни-
ят шпионаж си оставал умение за избраници, родов занаят 
на тесен кръг незаменими специалисти. 

Изкуството на шпионажа по Сун-дзъ 
Изкуството на шпионажа е представено като част 

от изкуството на войната, в едноименния труд на древ-
ния китайски владетел и военачалник Сун-дзъ. Джонин, 
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предводителите на клановете нинджа, в своята стратегия 
също се ръководели от тази поучителна книга и по-
специално от тринадесетата глава, озаглавена ‘Използва-
не на шпионите’. Сун-дзъ придавал на шпионите изключи-
телно значение, считайки работата им за залог за победа-
та във всяка кампания. Той разработил мисията, структу-
рата и организацията на шпионската мрежа, както и взаи-
моотношенията им с наемателите. 

„Знания за положението на противника могат да се 
получат само от хора. 

Използването на шпиони бива пет вида: има местни 
шпиони, има вътрешни шпиони, има обратни шпиони, има 
шпиони на смъртта и шпиони на живота. 

Всичките пет вида шпиони работят и не трябва да 
се знаят техните пътища. Това се нарича непостижима 
тайна. Те са съкровище за владетеля. 

Местните шпиони се вербуват измежду местните 
жители на страната на противника и се използват; вът-
решните шпиони се вербуват между неговите чиновници 
и се използват; обратните шпиони се вербуват между 
шпионите на противника и се използват. Когато аз пус-
кам в ход някаква измама, аз известявам за това своите 
шпиони, а те го предават на противника. Такива шпиони са 
шпиони на смъртта. Шпиони на живота са тези, които се 
завръщат с донесение. 

Тънкост! Тънкост! Няма работа, в която да не могат 
да се използват шпиони. 

Ако шпионското донесение още не е изпратено, а 
за това вече се знае, то и самият шпионин, и тези, на кои-
то е съобщил, се убиват. 

Въобще, когато искаш да удариш армията на про-
тивника, да нападнеш крепостите му, да избиеш хората 
му, непременно най-напред научи как наричат военачал-
ника на служба при него, помощниците му, на началника 
на охраната, на воините от стражата му. Поръчай на шпи-
оните си и обезателно научи всичко това. 

Ако узнаеш, че при теб се е появил шпионин на 
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противника и те следи, обезателно му въздействай чрез 
изгода; въведи го и го настани при себе си. Защото можеш 
да придобиеш обратен шпионин и да го използваш... 

Всички пет категории шпиони се ръководят от са-
мия владетел. 

Само просветените владетели и мъдрите пълко-
водци умеят да правят свои шпиони хора с голям ум и по 
този начин непременно извършват велики дела. Използ-
ването на шпиони е най-същественото във войната; това е 
опората, надявайки се на която действа армията.” (Sun-
tzu. Art of War, Изкуството на войната, 5-ти в. пр. Хр.) 

Идеите на Сун-дзъ многократно се коментирали и 
обогатявали във вековната практика в Китай и Япония. 
Акциите на нинджа се провеждали в рамките на дейността 
на развита шпионска мрежа, включваща информатори, 
осведомители, резиденти, свръзки, рейнджъри и накрая 
сили за прикриване. 

От гледна точка на екзотиката, безусловно, най-
голям интерес представляват нинджа-рейнджърите, т. е., 
следвайки класификацията на Сун-дзъ, ‘шпионите на 
живота’. Те понякога доброволно или по принуда ставали 
‘шпиони на смъртта’, жертвайки себе си заради убийството 
на особено важна личност или заради превземането на 
непристъпно укрепление. 

Фалшиво сеппкуку 
Тактиката на нинджа не се ограничавала с палежи, 

убийства, взривове и отравяния. Нерядко за завладяване 
на особено важни укрепления се използвала ‘шпионска 
примамка’ (нинджа-но инубуе). Известна представа за 
нея дава следната история. 

Шогунатът Токугава наел опитния нинджа Тонбе 
да проследи и убие своя събрат по професия Джудзо Ка-
ей, който работел за даймьо конспиратори. Познавайки 
в жертвата свой стар приятел, Тонбе пренебрегнал 
професионалния дълг и не го убил. Уговаряйки се, те 
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разработили план, който трябвало да задоволи и двете 
враждуващи страни. Тонбе завел Джудзо в резиденцията 
на шогуна и доложил, че противникът е заловен жив. 
Шогунът заповядал незабавно екзекуция, но Джудзо изп-
росил позволение да се самоубие. Шогунът и свитата 
му, заинтригувани от предстоящото зрелище, удобно 
се разположили в залата, а на нещастния Джудзо бил 
даден къс тъп нож. Тъй като нинджа можел да не спазва 
всички тънкости на ритуала сеппуку, Джудзо не се съб-
лякъл просто забил ножа в корема си до самата дръжка. 
Дрехите му гъсто се напоили с кръв и умиращият след 
няколко гърча се проснал на пода. Трупът бил изхвърлен, 
а шогунът и приближените му устроили банкет послу-
чай благополучния край на операцията. В същата нощ 
замъкът бил запален от различни страни. Коварният 
Джудзо бил разпорил не своя корем, а една току-що уду-
шена невестулка, предварително мушната в пояса. 
Притаявайки се в рова докато мръкне, той се промъкнал 
в замъка, който успял да изучи през деня, и след като го 
подпалил, безнаказано се скрил. 

Бойните кланове 
Реални признаци за съществуването на тайнствени 

планински общини в централна Япония се появяват още 
през 7-ми век. Първите сведения за организиран военен 
шпионаж под ръководството на Митиноуе-но Микото се 
отнасят към периода на императрица Суйко (593–628). По 
това време управляващият регент принц Шотоку водел 
война против могъщия феодал Мория за провинцията 
Оми. Принцът бил просветен държавник-будист.  

Принц Шотоку изпратил във вражеския лагер съг-
ледвач на име Отомо-но Шайджин. Шпионинът се върнал 
с ценна информация, за което бил удостоен с почетното 
звание шиноби, т. е. ‘съгледвач’. Много историци оп-
ределят нинджа като войни земеделци (джидзамураи). 
Благородните буши считали наемните шпиони за декла-
сирани елементи.  
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Базите на нинджа били разпръснати из цялата 
страна, но естествен център на нин-джуцу станали горс-
ките околности на Киото и планинските райони Ига и Ко-
га. Местните феодали и правителствените войски органи-
зирали истински хайки за нинджа, разорявали лагерите и 
селищата им, убивайки старци и деца. 

Понякога редиците на нинджа се попълвали от ро-
нини – самураи, отказали да се самоубият след загуба на 
господаря или службата или избягали. С течение на вре-
мето обаче, достъпът до планинските общини бил почти 
прекратен, тъй като съдружията на волните наемници 
прераснали в тайни кланове, обединени по кръвно 
родство и клетва за вярност. Такъв клан се превръщал в 
уникална школа по бойни изкуства и култивирал ориги-
налнен стил на нинджуцу, наричайки се по подобие на 
самурайските школи бу-джуцу-рю. През 17-ти век вече 
съществували около седемдесет клана нинджа. Сред 
двадесет и петте най-влиятелни със своите мащаби из-
пъквали Ига-рю и Кога-рю. 

Като общество извън закона, нинджа създали собс-
твена йерархическа структура. Начело на общината стоя-
ли военизирани кланови глави (джо-нин). Понякога джо-
нин ръководели дейността на две, дори три обединени рю. 
Ръководството се осъществявало посредством средно 
звено (ту-нин), в чиито задължения влизало предаването 
на заповеди, подготовката и мобилизацията на редовите 
изпълнители – най-долното звено (хе-нин). В историята са 
влезли имената на някои джо-нин от ранното среднове-
ковие: Хатори Ханджо, Момоти Шандаго, Фуджибаяши 
Нагато. Положението на висшето и средното звено вари-
рало в зависимост от общината. Например в клана Кога-
рю реалната власт била съсредоточена в ръцете на 50 
семейства ту-нин, всяко от които имало на подчинение 
между 30 и 40 семейства хе-нин. В клана Ига, напротив, 
цялото управление било съсредоточено в ръцете на три 
семейства джо-нин. Нинджа не създавали армии, а бойни 
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групи. Затова централизацията не е била от значение за 
операциите на нинджа. 

Независимо че всички кланове давали универсално 
шпионско-диверсантско образование, главното за квали-
фицирания шпионин било до съвършенство да усвои ко-
ронната техника на собствената школа. Например хоку-
рю от поколение на поколение предавали тайните за по-
разяване на болезнени точки с пръсти (уби-джуцу). Кото-
рю се специализирали в болезнени захвати, счупвания и 
изкълчвания (копо), както и хипноза (саймин-джуцу). Във 
физическата подготовка по системата на тази школа ярко 
си личало влиянието на хата-йога. Кушин-рю се славели 
с майсторите си в боравенето с копие и меч. Свои секрети 
имали и нинджа от Шиншу-рю по прозвище ’прозрачните 
вълни’ и техните събратя от Джошу-рю – ‘бурните вълни’, 
от Рикудзен-рю – ‘червените навуща’, от Кошу-рю – ‘ди-
вите маймуни’. 

Тайните на Нинджа 

Секретност  
Сун-дзъ пише: “Когато тези пет вида шпионин са 

всички на работа, никой не може да открие тайната систе-
ма. Това се нарича ’божествено дърпане на конци’. Това е 
най-скъпоценната способност на монарха. Шпиони, нак-
рая, са онези, които носят новини от лагера на врага.  

Затова с никоя част от цялата армия не трябва да 
се поддържат толкова близки отношения, колкото с шпио-
ните. Никакви други воини не би трябвало бъдат толкова 
щедро възнаграждавани. В никое друго дело не се пази 
толкова висока секретност.” (Сун-дзъ. Изкуството на 
войната) 

Нин-джуцу е поначало тайно изкуство по простата 
причина, че е извън закона и успехът му изисква секрет-
ност. Нинджа-школите не могли да оцелеят без тайната на 
своите операции, своето изкуство и даже на своето съ-
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ществуване. Затова редовите шпиони, вършещи най-
опасната и неблагодарна работа, получавали минимум 
информация за върха на йерархическата пирамида. Обик-
новено те дори не знаели имената на своите джо-нин, ко-
ето било най-добрата гаранция за неразгласяване на 
тайните. Ако трябвало нинджа да действа в повече групи, 
връзката между тях се осъществявала чрез посредници и 
никакви сведения за съседните групи не били съобщава-
ни. 

Уреждането на явките, строителството на укрития, 
вербуването на осведомители, както и тактическото ръко-
водство на цялата операция било работа на ту-нин. Те 
контактували с наемателите агенти на едрите феодали. 
Но уговорката се сключвала между джо-нин и самия 
даймьо. Възнаграждението за услугата също се предава-
ло на главата на клана, който разпределял парите по соб-
ствено усмотрение. 

Хе-нин 
Гръмката си слава изкуството на шпионажа дължи 

преди всичко на хе-нин, безименните изпълнители на най-
тежки поръчения, преодоляващи опасности и болка и на 
всяка крачка рискуващи живота си. При пленяване ту-нин 
все имал някакъв шанс за спасение, било чрез откуп или 
чрез издаване на важни документи, докато участта на 
обикновения нинджа била най-често смърт. При раняване 
или неуспех, ако не успеели да се самоубият, те издъхва-
ли в страшни мъчения. Самураите не изтезавали военоп-
ленници от благороден произход. Рядко се унижавали да 
изтезават и простолюдието, най-много да си изпробват 
меча. Съвсем друго било положението на нинджа, хитрите 
и коварни убийци, винаги удрящи изневиделица, горските 
вълци, владеещи дяволски хватки в ръкопашния бой и ма-
гиите на изчезването и даже на превъплъщението. Ако 
някой от тези призраци попаднел жив в ръцете на стража-
та, което се случвало изключително рядко, той бил съвсем 
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садистично разпитван. Провалилият се хенин бил одиран 
жив, върху раните му сипвали сол, пекли го на бавен огън, 
отрязвали му един по един пръстите на ръцете и краката, 
а след това и самите крайници, подлагали го на ‘мравешко 
изтезание’, завързвали го за гладък железен стълб, вътре 
в който бил запален огън. 

Популярно било и следното изтезание. Приковава-
ли пленника за пода. Над него минавала греда с прехвър-
лено през нея въже. На единия край на въжето връзвали 
котел с врящ катран, а другия край жертвата захапвала 
със зъби, след което започвало бодене с меч. При конвул-
сиите горещият катран се изливал върху тялото. 

Тези, които мълчали докрай, се обричали на дълга 
и неестествена смърт. Например по китайски образец 
превръщали жертвата в ‘човек свиня’ – отрязвали му ръ-
цете и краката, лишавали го от слух и зрение, откъсвали 
му езика и след това го ‘пускали’. Или пък здраво вързан 
за дървена рамка, го закачали на постепенно отпускащо 
се въже над заострен бамбуков кол, който скоро достигал 
фаталната височина. За да се ускори процесът, поливали 
въжето с вода, та да провисва. 

По принцип провалилите се шпиони, знаейки какво 
ги очаква, предпочитали да се самоубият, преди да бъдат 
хванати. Секретността на нин-джуцу изисквала да се обе-
зобрази лицето до неузнаваемост и да се унищожат 
всички признаци, можещи да издадат принадлежността 
към някоя рю (съответно клан). Ако обстоятелствата му 
попречели по някакъв начин (например нинджа можел да 
попадне в увисващ капан или да бъде зашеметен) и ако 
мъченията станели непоносими, той можел да си отхапе 
езика, което предизвиквало болезнен шок и бурен кръво-
излив с летален изход. 

Нин-джуцу тренинг 
Нинджа от малки били учени да приемат смъртта, 

но никой от тях, разбира се, не бързал да се отправи към 
друг свят и да се прероди. Те правели всичко възможно, за 
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да избегнат подобна участ. Разбирайки, че успехът на 
всички рисковани начинания зависел и от храбростта, и 
от майсторството на изпълнителите, джо-нин обръщали 
сериозно внимание на тренирането на децата и на мен-
талната подготовка. Техните усилия се възнаграждавали 
от супермените разузнавачи, способни да правят неща, 
които не може да си въобрази и най-богатата фанттазия.  

Тренировката на нинджа започвала от най-ранна 
възраст. Родителите нямали друг избор, защото кариерата 
на детето зависела единствено от кастовата му при-
надлежност и успеха в живота, т. е. издигането в ту-нин, 
била следствие изключително от личните качества на во-
ина. 

Сила и защита 
Физическата подготовка започвала още от люл-

ката. Тя била окачвана в ъгъла. Родителите от време на 
време я залюлявали по-силно и тя се блъскала в стената. 
Детето отначало се плашело и плачело, но скоро свиквало 
и само инстинктивно се свивало при всеки удар. След 
няколко месеца упражнението се усложнявало.  

Защита от удар. Изваждали детето от бебешката 
люлка и го поставяли във въжена люлка, подобна на 
примка, като ръцете и краката му били свободни. Сега ве-
че при удар то трябвало не само да се концентрира, но и 
да се отблъсне с ръце и крака. Имало и обратни упражне-
ния. На въже се окачвало меко, но доста тежко кълбо, ко-
ето се залюлявяло в посока на детето, а то инстинктивно 
се предпазвало. След време тази игра започвала да се 
харесва и детето уверено се справяло с ‘противника’ си. 

За развиване на акробатична ловкост и сила де-
тето било оставяно да виси между две плоскости или се 
хващало за краката с главата надолу, като трябвало да се 
залюлее и да се изправи върху дланите на възрастния.  

В много школи малките нинджи започвали обуче-
нието си по плуване на 6-месечна възраст и се научавали 
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да плуват, още преди са се научат да ходят. Така се раз-
вивали белите дробове и координацията на движенията. 
Детето така свиквало с водата, че можело с часове да 
стои на повърхността, да се гмурне доста надълбоко и да 
задържа въздуха 2–3 минути. 

С децата от 2-годишна възраст започвали игри за 
бързина на реакцията: ‘цап-царап’ или ‘крадливата вра-
на’, изискващи мигновено отдръпване на ръката или крака. 

На 3 годишна възраст започвал да се прави специ-
ален укрепващ масаж и обучение по правилно дишане, 
което имало решаващо значение за целия по-нататъшен 
тренинг. 

Щом детето се научело добре да ходи, тича, скача 
и плува, заниманията се пренасяли във въздуха. Най-
напред то разучавало няколко прости гимнастически уп-
ражнения на греда, поставена съвсем ниско над земята. 
Постепенно гредата се повдигала и стеснявала, а упраж-
ненията се усложнявали – изучавали се шпагат, скокове, 
превъртания, предни и задни салта. По-късно гредата се 
заменяла с прът, а най-накрая с въже – първо опънато, а 
после и провиснало. След такива тренировки за нинджа не 
било трудно да премине над пропаст или крайзамъчен 
ров, като прехвърли въже с кука до противоположната 
страна. 

Тренирало се и катерене по дървета с гол ствол (с 
въжена примка около ствола и без нея) и катерене по сте-
ни (с въже и без въже).  

Особено внимание се отделяло на скоковете от 
височина и на височина. Скоковете от височина посте-
пенно и внимателно се усложнявали с възрастта. Същес-
твували различни начини за смекчаване на удара при па-
дане: с крака, ръце и цяло тяло (превъртане). Скоковете 
от височина 8–12 м изисквали специални смекчаващи 
салта. Отчитали се и особеностите на релефа. Благопри-
ятен фактор при тези скокове било наличието на дървета 
с гъста корона, за чиито клони би могъл да се хване човек. 
Скоковете във вода били отделна дисциплина. 
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Посвещаване 
Физическата подготовка на нинджа продължавала 

до настъпването на зрялост, което се ознаменувало с об-
ряда за посвещаване като член на рода. Инициацията 
обикновено се извършвала също като в самурайските се-
мейства, на 15-годишна възраст, но понякога и по-рано. 
Едва като пълноправен член на общината юношата (или 
девойката) преминавал от стандартен психофизически 
тренинг към изучаване на съкровените тайни на духа, 
включени в учението ямабуши (‘планински войни’). 

Откъде идва ямабуши и какво отношение има то 
към наемните шпиони и убийци?  

Ямабуши 
Ямабуши е най-загадъчната от всички съществува-

ли в Япония секти. Тази дума може да се запише с йерог-
лиф, идентичен с даоското понятие ‘свят’, ‘съвършено 
мъдър’, ‘истински човек’ (чжен-жен), което говори за тяс-
ната връзка на ордена с Дао.  

Орденът възниква през 9-ти–10-ти век. Смята се, че 
ямабуши са създали особена разновидност на йога, 
задълбочавайки митическите аспекти на езотерическите 
будистки секти Шингон и Тендай. Своите постижения те 
обобщават в труд, съхраняван на недостъпно за простос-
мъртните място. Той се казвал Шуген-до (‘Пътят на мо-
гъществото’) и всичките му положения се предавали устно 
от учител на ученик. По правило верни ученици на яма-
буши ставали нинджа, живеещи в съседство. Посветили 
живота си на аскетизъм и на непрестанно усърдие в горс-
кия пущинак, ямабуши само от време на време слизали, за 
да се поклонят на светините в централния храм на ордена 
– Дайгоджи в Киото. Повечето ямабуши подобно на 
даоските отшелници в Китай и Корея, усвоявайки тайните 
на тантризма, се специализирали в някаква тясна област. 
Например усъвършенствали ‘техниката на ръцете’, за-
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държането на дишането под вода или владеенето на кин-
жала. Не е трудно да си представим, че десетилетията 
упорит труд и живот по каноните на шуген-до давали ре-
зултати. 

Супермени 

Бягане по стени и полети  
Скоковете на височина, за които се разказват много 

легенди, били възможни благодарение на добре регули-
раното дишане и на умението да се мобилизира енергията 
ки. Децата усвоявали само техниката на движенията. Съ-
ществували много начини, но най-често използван бил 
‘гмурване’ с ръцете напред, със салто или без, със засилка 
или от място. Най-важното при подобни скокове, които 
служели за преодоляване на няколкометрови препятствия 
– прегради, каруци, товарни животни, а понякога и цели 
вериги от преследвачи, било веднага след приземява-
нето да се заеме бойна стойка. Скоковете на височина 
се отработвали, като малчуганът прескачал храст, но по-
някога при тестове се използвали и истински твърди пре-
пятствия. Също така старателно се отработвал скокът с 
прът (подобен на овчарския), с помощта на който се прес-
качали неколкометрови стени. Скоковете на дължина през 
дълбоки ровове и ‘вълчи ями’ помагали на обучаваните да 
се преборят със страха от дълбочини и да се приземяват 
не само на крака, но и на ръце с протягане. 

Особена дисциплина били неколкократните ско-
кове. Като подготвително упражнение към тях се усвоява-
ло бягането по отвесна стена. С малка засилка човек 
пробягвал нагоре по диагонал няколко крачки. Добре под-
готвен нинджа можел да изкачи по този начин триметрова 
скала и да се изправи на върха й или рязко да се отблъсне 
от повърхността, да скочи долу и изненадващо да атакува 
врага. В китайското кун-фу тази техника била наречена 
‘скачащия по скалата тигър’. Друг вариант на некол-
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кократния скок се осъществявал с първоначално преска-
чане на невисок предмет (до 2 м), което служело като 
трамплин за следващия скок, вече на височина 5 м. Тази 
техника, съчетана с използването на миниатюрни порта-
тивни трамплини, създавала илюзия за полет. 

Развиването на силата и издръжливостта били 
основна цел на всички тренировки на нинджа. Едно от най-
популярните упражнения за деца било ‘окачването на 
клон’. Закачайки се с двете ръце (без помощта на краката) 
за дебел клон, малчуганът трябвало да повиси известно 
време на сравнително голяма височина, след което да се 
покатери на клона и да се спусне от ствола. Постепенно 
продължителността на виса се увеличавала до час. 
Възрастен нинджа можел да виси така на външната стена 
на замъка, току под носа на стражата, за да издебне удо-
бен момент и да се вмъкне вътре. Тренировките включва-
ли многочислени притискания, повдигания на тежести, 
както и ходене на ръце. 

Ходене по тавана 
Една от най-големите загадки на нин-джуцу е хо-

денето по тавана. Естествено, никой нинджа не е умеел 
да ходи по гладък таван. Таваните в японските стаи изо-
билствали с открити греди, при това на сравнително близ-
ко разстояние една от друга. Опирайки се с ръце и крака 
на успоредните греди, с гръб към пода, нинджа можел да 
пролази над цялата стая. По същия начин той можел да се 
катери по стените на къщите в тясна уличка или в коридор 
на замък. 

Една от редовните тренировки на нинджа било бя-
гането на различни дистанции. 10–12-годишни деца изми-
навали на ден по няколко или десетки километра. В 
спринта като индикатор за достатъчна скорост служела 
обикновена сламена шапка. На старта тя се притискала 
към гърдите. Ако останела там до финала, притисната от 
потока на насрещния въздух, тестът се считал за взет. В 
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бягането с препятствия преградите имали най-различна 
форма и характер. Това били бариери, капани, примки, 
опънати в тревата въжета, ‘вълчи ями’. Младият нинджа 
трябвало в движение да забележи следите от човешко 
присъствие и да избегне или прескочи препятствието. 

Стъпките на нинджа 
За да се премине територията на противника, не 

било достатъчно само добре да се бяга. Трябвало да се 
умее и да се ходи. В зависимост от обстоятелствата нин-
джа можел да използва един от следните способи за хо-
дене:  

– прокрадваща се стъпка – меко безшумно прис-
тъпяне от пети на пръсти;  

– плъзгаща се стъпка – придвижване с плъзгане 
на освобдения от тежест крак напред и чак след това 
прехвърляне на тежестта върху него;  

– плътна стъпка – с поставяне петите на единия 
крак непосредствено пред пръстите на другия;  

– стъпка-скок – мощни тласъци с крака, напомня-
щи техниката на тройния скок;  

– единична стъпка – скокове с един крак;  
– голяма стъпка – нормална широка стъпка;  
– малка стъпка – по принципа на спортното ходе-

не;  
– лунна стъпка – само на пръсти или пети, като 

следите напомнят по форма полумесец, откъдето и идва 
наименованието й;  

– разбъркано ходене – зигзагообразно;  
– обикновена стъпка;  
– странично ходене – принадени стъпки или вър-

вене гърбом, за да се заблудят преследвачите за посоката 
на движение. При групови операции нинджа стъпвали 
всеки в стъпките на предидущия, за да не се издава броят 
на участниците в операцията. Основни изисквания за вся-
ко ходене били: бързината, икономията на сили и конт-
ролираното дишане. Важен елемент в изкуството да се 
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ходи било използването на леки бамбукови кокили (такуе-
ума), които при необходимост се изработвали за минути.  

Катерене на стени 
В скалистите планини нинджа тренирали и скално 

катерене. Децата от малки свиквали да се катерят по ска-
ли и каменни свлачища, да се спускат в скални процепи, 
да преодоляват стръмнини и бездънни пропасти. Всички 
тези умения впоследствие помагали на шпионина да се 
катери по непристъпните замъчни стени и да се вмъква в 
манастирските покои. Катераческото изкуство (шака-
нобори или тохеки-джуцу) било един от най-трудните 
предмети, изучавани от нинджа. Макар да използвали ня-
кои помощни приспособления за катерене (въжето, хвър-
лено и закачено на връхната точка), признак на майсторс-
тво било пълното отказване от тях. И най-малката нерав-
ност по стената ставала надеждна опора. Напипвайки тук-
там такива неравности, нинджа можел спокойно да про-
дължава нагоре. По всяко време той можел да се слее със 
стената, сякаш залепвал тялото си за нея. Стените на за-
мъците, изградени от добре одялани големи каменни бло-
кове, заради своята височина и стръмност били считани за 
непристъпни, но за тренирания шпионин преодоляването 
на подобно препятствие, изобилстващо с процепи и 
неравности, било достижимо. 

Макар че условията в лагерите на нинджа рядко 
благоприятствали отглеждането на коне и нинджа да се 
придвижвали предимно пеша, самурайското ездаческо из-
куство (ба-джу-цу), заето от средноазиатската езда на 
монголите, също било изучавано. Освен обикновена езда, 
прескачане на препятствия и стрелба по време на езда 
тренировките включвали и някои акробатични трикове. 
Младият нинджа се учел да язди под корема на коня или 
от едната му страна, за да се прикрива от стрелите на 
врага. Той трябвало да може да скача на галопиращ кон 
или да пада от него, закачайки се с крака за стремената и 
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да се влачи по земята, преструвайки се на убит. Един от 
най-сложните номера било прескачането от кон на кон. 
Още по-трудно било скачането от земя на кон със сваляне 
на ездача и заемане на неговото място. Във всеки случай 
нинджа явно превъзхождал в акробатичната езда средния 
самурай. 

Гъвкавост и издържливост 
Приблизително от 4–5 годишна възраст и момчета-

та, и момичетата се обучавали на борба без оръжие по 
системата на някоя от школите джу-джуцу, но със задъл-
жително включване на акробатични елементи, което да-
вало явно предимство при схватка. Освен това децата би-
ли подлагани на жестоки и доста болезнени процедури с 
цел да се постигне свободно разхлабване на сухожилията. 
В резултат от тези упражнения нинджа можел самоволно 
да си ‘извади’ ръката от рамото, да си ‘откачи’ крака, да си 
обърне стъпалото или дланта. Тези странни умения били 
неоценими при случаите, когато се налагало да се мине 
през много тесни пролуки или да се освободи човек от 
хитроумна примка. Ако се окажел в ръцете на преследва-
чи, нинджа напрягал всичките си мускули, та като се от-
пуснел, въжето да бъдело сравнително хлабаво, ‘изваж-
дал’ си ръцете, за да освободи рамената си от примката. 
По-нататьк всичко било вече въпрос на техника. По същия 
начин нинджа се освобождавал от болезнен захват или 
ключ. Във фехтовката разхлабените сухожилия позволя-
вали при удар ръката да се удължава с няколко сантимет-
ра. 

В някои школи се възпитавала нечувствителност 
към болка. С такава цел от най-ранна възраст тялото се 
обработвало със специален болезнен масаж, състоящ се 
от почуквания и силни удари, щипане, пляскане, а по-
нататьк налагане на тялото, ръцете и краката с ръбеста 
пръчка. С течение на времето се образувал тънък, но 
плътен мускулен корсет, а болезнените усещания значи-
телно се притъпявали. 
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Комплексът за физическо развитие бил съпроводен 
от всеобщо закаляване на организма. Децата не само би-
ли приучвани да ходят по всяко време на годината почти 
голи, но и били заставяни да седят с часове в ледените 
води на планинските реки, да нощуват в снега, да прекар-
ват деня под палещите лъчи на слънцето, да изкарват 
дълго без храна и вода. 

Изостряне сетивата 
За сметка на това изключително се изостряли се-

тивата, тъй като животът на нинджа зависел изключително 
от правилните му и бързи реакции. Зрението помагало на 
нинджа да открива не само тайните на противника, но и 
поставените клопки. Доколкото разузнавателните опера-
ции се провеждали обикновено нощем, възниквала на-
същна потребност от отлична ориентация в тъмнината. За 
развиване на това качество децата периодично прекарва-
ли по няколко дни в пещери, където едвам се прокрадвала 
дневна светлина и постепенно все повече се отдалечава-
ли от нея. Понякога за целта използвали свещи и факли. 
Постепенно светлината била премахвана напълно и дете-
то се приучавало да вижда в пълен мрак. Редовните тре-
нировки продължавали и след придобиване на това уме-
ние, за да може то да се поддържа и засилва още повече. 

Зрителната памет се развивала със специални 
упражнения за внимание. Например върху камък бил пос-
тавян комплект от десет предмета, покрити с кърпа. Кър-
пата се вдигала за няколко секунди, след което младият 
нинджа трябвало без запъване да изброи всички видени 
предмети. Постепенно числото на предметите се увелича-
вало до няколко десетки, като съставът им варирал, а 
времето за демонстрация намалявало. След неколкого-
дишно подобно обучение разузнавачът можел по памет да 
възстанови сложна тактическа карта и дословно да възп-
роизведе дузина страници от веднъж прочетен текст. Зор-
кото око на нинджа безпогрешно определяло и ‘фотогра-
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фирало’ релефа на местността, разположението на кори-
дорите в замъка, най-малките изменения в маскировката 
или поведението на стражите. 

Слухът се изострял до такава степен, че нинджа не 
само различавал гласовете на всички птици и разпознавал 
сред птичия хор сигнала на партньора, но и ‘разбирал ези-
ка’ на насекомите и влечугите. Например замлъкването на 
жабешкия хор говорело за приближаването на враг. Сил-
ното жужене на комари под тавана на стаята свидетелст-
вувало за засада. Долепяйки ухо до земята, той можел да 
чуе конски тропот от доста голямо разстояние. По звука 
при падане на хвърлен камък нинджа определял дълбо-
чината на рова или нивото на водата с точност до метър. 
Познавал вида на оръжието по неговия звън, разстоянието 
до стрелеца по свистенето на стрелата. По дишането на 
спящите познавал броя, пола и възрастта им. 

Нинджа не само се учели да гледат по котешки, но 
и да компенсират липсата на видимост с изостряне на 
слуха, обонянието, сетивата. Освен това чрез тренировки-
те в продължителна тъмнина се развивали и допълнител-
ни екстрасензорни способности. Поведението на нинджа в 
тъмнината било свързано с цял комплекс слухови, обоня-
телни и сетивни усещания. Той можел да съди за близост-
та на огън по степента на топлина, за съседство на тяло 
по тактилните манипулации. Най-малките промени на 
въздушните течения му помагали да различи прохода от 
задъненото помещение, голямата стая от килерчето. При 
продължително изключване на зрението у човек бързо 
прогресира способността за ориентация както в простран-
ството, така и във времето. Нинджа естествено нямал ча-
совник и е можел да се ориентира и по звездите. Въз ос-
нова на собствените си усещания той пресмятал часове-
те с точност до няколко минути.  

Най-талантливите ученици след неколкогодишна 
подготовка действали със завързани очи също толкова 
сръчно, колкото и гледайки. Възпитавайки в себе си хип-
нотизаторски способности, те понякога осъществявали 
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‘телепатичен контакт’ с притаилия се враг и нанасяли изп-
реварващ удар точно в целта. В японските къщи, изобилс-
тващи с хартиени стени и паравани, където врагът неви-
наги можело да бъде съзрян, на помощ идвали всички ос-
танали органи. Нинджа избягвал капаните и отразявал 
атаки откъм гърба, без да се обръща. 

Обонянието подсказвало на нинджа присъствието 
на хора или животни, та дори мястото на покоите в замък. 
Гостната, спалнята, кухнята, да не говорим за тоалетната, 
рязко се различавали по миризмата си.  

Нинджа прибягвали и до приготовление и използ-
ване на всевъзможни химикали и отрови, с които се на-
мазвали остриета и се приготвяли хапчета за самоубийст-
во. Нинджа приготвяли и димни бомби за камуфлаж, при 
избухването на които изчезвали в дима безследно. 

Контрол над нуждите на тялото 
От тантрическите книги по медицина и алхимия би-

ли заимствани рецептите за приготвяне на отрови с бързо 
и забавено действие, за лечебни балсами и хранителни 
смеси – концентрати във вид на хапчета. Нинджа използ-
вали и метода на акупресурата за лекуване на травми и 
преодоляване на всевъзможни физически и психически 
разстройства. Например за преодоляване на страха 
трябвало в продължение на 5 минути едновременно да се 
натискат с показалците на двете ръце точките на ‘Божест-
веното спокойствие’, намиращи се от външната страна на 
прасеца, близо до колената. За преодоляване на умора-
та трябвало известно време силно да се натиска в ритъма 
на пулса с палеца на едната ръка върху първата свивка на 
кутрето на другата. За притъпяване на жаждата тряб-
вало в продължение на няколко минути ритмично да се 
хапе крайчето на езика. За премахване на болки в глава-
та след контузия трябвало да се масажира точката, раз-
положена между показалеца и палеца ту на едната, ту на 
другата ръка. Имало рецепти за всякакви болки, което 
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позволявало на шпионите да се лекуват без помощта на 
лекар. В съчетание със самовнушението акупресурата би-
ла мощен стимулатор на жизнеността в екстремални ус-
ловия. 

Оръжията на нинджа 
Нинджа не изобретявали, но прилагали и адапти-

рали с невероятна находчивост всевъзможни видове 
хладно оръжие, ефективни и компактни шпионски инст-
рументи и даже взривни механизми. 

Упражненията с оръжие започвали за нинджа, както 
и в самурайските семейства, от ранно детство, и вървели 
паралелно с физическата подготовка. До петнаде-
сетгодишна възраст юношите и девойките трябвало да 
усвоят поне до задоволително ниво близо двадесет общо-
употребявани видове оръжие. Няколко от тях като напри-
мер кинжал, сърп, тояга и нож, се смятали за ‘тясна спе-
циализация’. Те тържествено се връчвали на церемонията 
на посвещаване като член на клана.  

Арсеналът на нинджа включвал различни катего-
рии оръжие: оръжия за ръкопашен бой, метателни 
снаряди и химически вещества, към които се добавят 
цял комплект средства за камуфлаж, отвличане на внима-
ние и преодоляване на препятствия. 

 
Нинджа по правило използвали един дълъг меч 

(нинджа-то), който носели на гърба. Нинджа-то се разли-
чава по конструкция от катана – самурайския меч. Външно 
ножницата и ръкохватката са оформени много просто и 
оцветени в защитен цвят. Друго дълго острие-тръба се 
маскира като обикновена тояга за ходене. Ножницата е 
значително по-дълга от острието и има отверстие на края, 
което позволява да бъде използвана като шнорхел, когато 
е необходимо скриване под вода. Освен това в ножницата 
се поставяли тайни съобщения, шнурчета със закодирани 
възли и други полезни дреболии. Прикрепяйки меча към 
греда или клон на дърво, той можел да бъде използван за 
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дълго чакане. При катерене мечът ставал удобно стъпало, 
което след това можело да бъде издърпало нагоре за 
шнура. 

Любимо оръжие на нинджа бил комбинираният 
сърп (кусаригама). Към дръжката на обикновения сърп, 
представляващ в японо-китайския си вариант миниатюрна 
коса със солидно ковано острие, се прикрепяла дълга 
тънка верига с тежест на края. Имало два варианта на 
сърпа: селски, с късо дъгообразно острие, и военен, с 
удължено мечовидно острие. Дръжката се правела от 
твърди видове дървесина с метален пръстен за веригата. 
Канонизацията на кусаригама-джуцу се приписва на зна-
менития майстор на бойните изкуства, будисткия монах 
Джион (15-ти век), основател на школата Ишин-рю. Впос-
ледствие кусаригама влязъл в програмата на няколко де-
сетки рю и се ползвал с популярност и сред самураите. 

Радиусът на действие на веригата с тежестта мо-
жел да достигне няколко метра, което давало големи пре-
имущества на притежателя на кусаригама. С удачно хвър-
лената верига можело напълно да се омотае противникът 
и да се парализират действията му или да се омотае ръ-
ката му с меча, предотвратявайки нападението. Освен то-
ва с гиричката можело да се зашемети противникът или да 
му се нанесе тежка травма. След хвърлянето на веригата 
влизал в ход сърпът. Най-сложният раздел в кусаригама-
джуцу било хвърлянето на веригата (маки). Профе-
сионализъм тук се достигал едва след неколкогодишни 
занимания. За нинджа сърпът с дългата верига играел 
също и ролята на пикел при изкачванията, подвижен мост 
и подемен механизъм. 

Най-интересен в целия комплект хладни оръжия 
бил един специфичен инструмент на нинджа, наречен 
кьокецу-сьоге. Това хитроумно нещо изглеждало като 
кинжал с две остриета, от които едното било право и 
двуостро, а второто закривено като клюн. Към дръжката се 
прикрепвало много дълго, тънко и леко въже от конски 
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косми или женски коси с клуп или метална халка накрая. 
Кьокецу-сьоге намирал най-разнообразно приложение в 
операциите на нинджа и служел като твърде важна помощ 
в тези случаи, когато едрогабаритно оръжие било непри-
ложимо. Можело да се използва като кинжал, а извитото 
острие помагало да се захване мечът на противника в ча-
тала и да бъде измъкнат с въртеливо движение. Можело 
да бъде използван и като метален нож, и като абордажна 
кука за ‘спешаване’ на конници. При въртене на дистанция 
метър и половина-два, кьокецу-сьоге успешно конкурирал 
копието и алебардата. Хвърляйки куката на стена, можело 
лесно да се изкатериш по въжето и също така леко да се 
спуснеш, ненарушавайки тишината със скок. Със същото 
въже можело да се върже, впримчи или удуши врагът. При 
прехвърляне през бурни планински реки и пропасти въже-
то се закрепвало към някое дърво, а куката се мятала на 
противоположния бряг. Металният пръстен можел да се 
използва или за закрепване, надянат на здрав клон, или 
като средство за бързо прехвърляне на товари и хора, 
плъзгайки се по въже. 

Незаменим спътник на нинджа било също така 
обикновеното въже от конски косъм с неголяма тежест 
на края (мусуби-нава), предназначено както за уплитане 
на врага от разстояние, така и за хитроумни клопки. 

Жените нинджа, често проникващи в свитите на 
силните даймьо в образа на съблазнителни дами, имали 
свое, доста оригинално оръжие. Техните пищни прически 
били украсени с изящни игли за коса, оформени като ми-
ниатюрни стилети с дължина до 20 см (кансаши). С такава 
игла можело за миг да се прониже гърлото на спящия в 
любовното ложе властелин. Тези игли можели да се из-
ползват и като метателни ножове. 

Дългата (бо) и късата (джо) тояга в ръцете на 
нинджа правели чудеса. Първата попаднала под ръка тоя-
га се превръщала в смъртоносно оръжие, и всяка школа 
по нин-джуцу грижливо създавала свои уникални бойни 
техники. Много популярно било и изкуството за фехтовка 
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едновременно с къса тояга и кинжал. С ловкостта на жон-
гльори нинджа боравели и с къса тояга (танджо), понякога 
с две едновременно – превъзходно оръжие за париране на 
меч и нанасяне на мушкащи удари по нервните центрове 
на противника. 

Тъй като в тези времена тоягата в ръцете на път-
ника (особено патерицата на странстващия монах) била 
най-обикновено средство, нинджа не само използвали бо 
за самоотбрана, но и внесли важни усъвършенствания в 
неговата проста конструкция. Преди всичко бил разрабо-
тен модел на куха тояга с монтирано в нея острие и тънка 
дълга верига с тежест накрая (шиноби-дзуе). Умалената 
разновидност на такава тояга във вид на безобидна 
бамбукова пръчка се наричала ‘шпионска раковина’ (ши-
ноби-кай). Появил се също модел на сгъваем бамбуков 
прът с наконечник във вид на малко сатърче под названи-
ето ‘меча лапа’ (кума-де). Такъв прът можел да служи като 
оръжие, но по-често се използвал като канджа за из-
качване на височина или издърпване на предмети. С не-
говата помощ можела да се прескочи стена, висока чети-
ри-пет метра. В разтегнат вид прътът достигал именно та-
кива размери. Отделните секции в разгънато състояние 
здраво се закрепвали, а в сгънат вид образували поло-
винметрова тръба, която лесно се скривала под дрехите. 

Често в качеството на оръжие се използвало едно 
приспособление, което било предназначено да облекчава 
изкачването на отвесните стени на замъците – ръчни ‘кот-
ки’. Шюко представлявали олекотен модел на желязна 
рицарска ръкавица с ремъчета за прикрепване и шипове 
във вид на нокти, закривени надолу. Понякога по средата 
на дланта се прикрепял допълнителен ред шипове. С 
такава ръкавица можело смело да се посрещне удар с меч 
и да се контраатакува с другата ръка. По-примитивна 
разновидност на същото оръдие били ‘котешките лапи’ 
(некоде) –‘нокти’, които били надявани поотделно на всеки 
пръст. 
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Един от най-важните аспекти от изкуството на нин-
джа било поразяването на врага от разстояние, затова 
на изкуството на стрелбата и хвърлянето на дребни пред-
мети се отделяло голямо внимание. Най-често разузнава-
чите вземали със себе си малък, ‘половин размер’ лък 
(ханкю), дълъг не повече от четиридесет-петдесет санти-
метра. Със съответна големина били и стрелите, които 
често пъти се намазвали с отрова. Макар че стрелата не 
летяла надалеч, бойната й сила била напълно достатъч-
на, за да умъртви жертвата при стрелба от прозореца в 
стаята или от крепостната стена по часовия на кулата. 

На късо разстояние летели отровните игли от ду-
ховата тръба, наподобяваща индонезийския сумпитан 
(фукибари). Много удобно било да се носи миниатюрната 
тръбичка и набор от игли във вътрешния джоб. 

Спасявайки се от преследване, нинджа понякога 
хвърлял в преследвачите си, а по-често поръсвал пътя с 
железни шипове (тецубиши). Раните от такъв шип много 
забавяли преследването.  

По-ефикасно настъпателно и отбранително оръжие 
бил шурикенът – тънка стоманена пластина във вид на 
шестолъчна звезда, кръст или свастика със заострени 
краища. Имало и друга разновидност на шурикена – зато-
чени от двете страни плоски, кръгли или многоъгълни 
стоманени стрелички. Обикновено шурикените били носе-
ни в комплект по девет броя в специален кожен калъф в 
пазвата. Съществували различни способи за хвърляне на 
шурикена в зависимост от положението на тялото и разс-
тоянието, но най-често плоските ‘звездички’ били хвърля-
ни като карти от тесте, с минимални усилия, с движение на 
китката. Било голямо и чисто психологическото въз-
действие на тези зловещи метални пластини във вид на 
магически символи, които плюс това и свистели при полет. 
Нинджа не по-малко изкусно боравели с обикновени ка-
мъни, поразявайки очите или слепоочието на врага. 

С появата на огнестрелното оръжие нинджа започ-
нали да използват примитивни, саморъчно направени 
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пищови, които на разстояние петнадесет-двадесет метра 
стреляли с картеч. Друга разновидност на огнестрелно 
оръжие била своеобразна аркебуза от дърво и папие-
маше, също стреляща с картеч, но целяща повече да 
сплашва врага. 

Маскирайки се в образа на странстващ монах, се-
лянин, свещеник, цирков артист, нинджа през деня носели 
широкопола коническа шапка от оризова слама (амигаса), 
която била много удобна и напълно прикривала лицето. 
Но освен за камуфлаж шапката могла да служи и за друга 
цел. Масивно дъгообразно острие (цубуте), било прик-
репено отвътре ‘под козирката’, и я превръщало в смърто-
носно оръжие. Пусната от умела ръка, цубуте лесно отси-
чала младо дръвце и отрязвала главата на човека подоб-
но на гилотина. 

Нинджа, славещи се открай време сред народа ка-
то майстори на алхимrята, проявявали голяма изобрета-
телност при приготвянето на отровни вещества и взривни 
смеси. Например миниатюрната ръчна граната (наге-
теппо) можела в случай на необходимост да задържи 
преследвачите. Освен това смесеният с барута магнезий 
придавал особена яркост на избухването. Възползвайки се 
от временната ‘слепота’ на околните, разузнавачът 
мигновено се шмугвал изпод краката им и се оказвал на 
някое дърво или зад най-близкия плет. Тази взривна тех-
ника била средство на нинджа при техните легендарни 
‘изчезвания’, предизвикващи у самураите ужас. 

Прототип на наге-теппо бил китайският барутен 
метален снаряд (те-пао) с обвивка от две съединени же-
лезни полусфери. За първи път те-пао се споменават през 
12-ти век. В края на 13-ти век монголците вече ги използ-
вали активно при нахлуването на японските острови. Най-
вероятно секретите на направата на гранати и мини били 
донесени в Япония от континента от пленници на двете 
неудачни кампании на Кублай хан и от будистки пилигри-
ми. Съществуват и подробни сведения за химическия със-



166

тав на такива гранати. За получаване на снаряд с отровен 
дим се използвали следните компоненти: сяра, селитра, 
аконит, плодове на кротоново дърво, белена, тунгутово 
масло, масло сяо-ю, дървени въглища, черна смола, ар-
сеник, жълт восък, влакна от бамбук и кунджут. Обвивката 
понякога се правела от празно яйце или глина. Вътре се 
поставял къс фитил. 

В практиката на нинджа широко били използвани 
силни отровни прахообразни вещества. Някои от тях 
(мецубуши) във вид на разпрашаваща се буца можели да 
се хвърлят или да се издухат с тръбичка в очите на про-
тивника, което водело до частична или пълна загуба на 
зрение. Други били предназначени за въздействие върху 
дихателните пътища. С тяхна помощ врагът можел да бъ-
де приспан или доведен до кома. Посипани по земята, те-
зи вещества обърквали и за дълго изваждали от строя ку-
четата. 

Големи поражения причинявали мините (удзуме-
би). Обикновено ги поставяли по пътя на възможното отс-
тъпление, щателно прикривайки ги с клони или слой пръст. 

При масови операции нинджа използвали за защи-
та от стрели и куршуми малък, дебел, но много лек и здрав 
кожен щит (неру-каваита). 

Когато се отправял за събиране на информация 
във вражеска крепост, нинджа трябвало да вземе и комп-
лект шлосерски инструменти, като щанга, раздвоена от 
единия край, бургия, секач, шперцове или длето и др. 

За форсиране на водни прегради се използвали 
множество портативни приспособления: портативен сла-
мен сал, малка лодчица, предварително опънато под 
водата въже. Интересно устройство било укигуса – сгъ-
ваем цилиндър от промаслена хартия, опънат върху ци-
линдър от рибя кост с плътно закриващ се отвор в единия 
край. В безветрено време нинджа, без да се страхува, че 
ще бъде видян, можел да използва тази странна конст-
рукция като плуващ фенер, поставяйки предварително от-
вътре свещ. Но със затворено отверстие ‘фенерът’ се 
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превръщал в шамандура, върху която доста удобно можел 
да се разположи човек. Уки-гуса се използвали и за транс-
портиране и съхраняване над и под водата на тежки това-
ри. 

Измежду гениалните по своята простота изобрете-
ния на нинджа не може да не се спомене ‘водната бълха’ 
(мидзугумо) – неголеми водни ски, изплетени от дебел 
слой слама или тръстика. Такива ски позволявали на чо-
век буквално, без да си намокри краката, да се плъзга по 
гладка водна повърхност, което пораждало сред самураи-
те и селяните разкази за свръхестествените способности 
на нинджа да ходят по водата. Разбира се, овладяването 
на техниката на мидзугумо било по-трудно, отколкото да 
се научиш да караш сьрф, но нинджа винаги имали сла-
бост към акробатичните номера. Илюзията за ходене по 
водата понякога възниквала за сметка на подводни камъ-
ни, разположението на които знаели само нинджа. 

За преодоляване на открити водни пространства, 
особено на крепостните ровове, всеки нинджа имал диха-
телна тръба (мидзуджуцу). За да не се привлича внима-
ние със специална бамбукова тръбичка, често се използ-
вала обикновена лула за пушене с дълъг прав мундщук. С 
помощта на дихателната тръба можело дълго да се плува, 
ходи или седи (с тежест) под водата. За замяна на тръбата 
служела също ножницата на меча или просто откъсната 
във водата тръстикова цев, като при това краят й се пода-
вал само няколко милиметра и бил абсолютно невидим 
отвън, 

За записване на получените сведения нинджа най-
често използвали ‘молив’ от боядисващ камък, който не се 
повреждал от вода и не се нуждаел от туш. 

От само себе си се разбира, че за пренасяне на та-
кова количество оръжие и технически инвентар нинджа 
трябвало да има добре моделирани ‘работни дрехи’. Кос-
тюмът за нощни операции се състоял от подобие на ри-
за, куртка с пояс, панталон от типа на немного широки 
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шалвари, качулка, навои и меки ботуши. Куртката и панта-
лоните били направени от здраво платно с надеждни ше-
вове и били черни на цвят. Хастарът, също годен за упот-
реба, бил кафяв или наситено син, което нощем го праве-
ло невидим. И куртката, и панталонът изобилствали от 
всевъзможни джобове, джобчета, калъфи, илици и кукички 
за оръжието и инструментите. Качулката с дълги намота-
ващи се краища служела главно за маскировка на лицето, 
но можела да бъде полезна и като филтър за вода или 
респиратор в задимено помещение. Пантофите с отделен 
пръст за палеца на крака били подшити с грубо платно, а 
понякога с кожа или ‘гумиран’ плат, което осигурявало 
нужното сцепление при изкачване по стените. В ръкавите 
на куртката понякога зашивали тънки метални пластини за 
отбиване на удари с меч. Целият костюм се отличавал с 
удобство и лекота. Събличането му ставало за броени се-
кунди, за да се изплъзне притежателят му от ръцете на 
преследвачите си или да ги заблуди, правейки чучело. 

Нинджа използвали и други оръжия. В зависимост 
от обстановката всичко може да стане оръжие. Има неве-
роятни случаи на смзъртоносна или спасителна находчи-
вост, чрез която нинджа постигали целите си в наглед 
съвсем невъзможни ситуации. Такава е следната история. 

Веднъж Дзюбай Хадзика, шпионин на служба при 
княз Шинген Такеда, решил да се отърве от своя заклет 
враг Момоти Сайдайфу. Промъквайки се в дома на 
Сайдайфу и убеждавайки се, че той е заспал дълбоко, 
кръвожадният Хадзика пуснал от един чувал няколко де-
сетки разярени гладни невестулки. Изведнъж ‘събудили-
ят се’ Сандайфу, който бил явно предупреден за готве-
щото се покушение, хвърлил по своя противник купчина 
тор от плъхове. Невестулките се хвърлили след ми-
ризмата на плъхове и до смърт изпохапали прекалено 
изобретателния убиец. 
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 ‘Шпиони на живота и смъртта’  

Тактиката на нинджа-рейнджърите в процеса на 
събиране на информация и военните действия включвала 
отвличане вниманието на врага на различни участъци за 
сметка на бързо преместване, нанасяне на неочаквани 
удари (например премахване на страж), създаване па-
ника в редовете на врага с помощта на големи диверсии 
(запалване на продоволствени складове, отравяне на 
кладенеца в крепостта и др.). 

Проникване в замък 
Най-сложно в рискованите мисии на нинджа било 

проникването в замък. За това се използвали всички 
средства. Можело да се подкупи часовият, да се постъпи 
на работа, да се предложат услуги в качеството на нас-
тавник по бойни изкуства, или даже като шпионин. Можело 
да се изиграе ролята на странстващ монах, актьор, фокус-
ник, да се престори на болен, незабелязано да се смеси 
сред вражеските войници. Всички тези уловки обаче стра-
дали от един недостатък: за новопристигналия бдително 
следяло вражеското контраразузнаване и първият опит за 
промъкване до секретни документи или в княжеските по-
кои можел да стане и последен. Смелите разузнавачи, из-
печени в тънкостите на своя занаят, понякога прибягвали 
до смъртно опасен, но затова пък безценен (в случай на 
успех) номер: позволявали да ги хванат, разчитайки на 
бягство. Историята е съхранила немалко примери за таки-
ва отчаяни авантюри. 

Разбира се, подобни изпълнения изисквали нео-
бикновена смелост, ловкост и хладнокръвие, защото ако 
някой забележел измамата, дръзкият нинджа щял да бъде 
подложен на изтънчени мъчения, а в заключение главата 
му щяла да бъде отрязана с бамбуков трион. 

Най-често проникването в замъка се осъществява-
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ло по естествен начин, тоест при пълна тайна и под прик-
ритието на нощта. Нинджа понякога устройвали нещо като 
състезание, щурмувайки в тъмнината стените на най-
непристъпните замъци.  

Ето как например била превзета твърдината на 
даймьо Сува. 

Замъкът Сува се възвисявал на един хълм и бил 
обкръжен от дълбок ров. Над масивните крепостни стени 
се издигала една-единствена стражева кула, от която се 
откривал обзор на всички укрепления и вътрешния двор. 
През нощта стените били осветявани и било невъзможно 
да се доближи до тях. Тогава хитроумният тунин Тандзо 
Като от клана Кога разработил план за завладяване на 
самата стражева кула. През нощта с помощта на ‘котки’ 
той се изкатерил по отвесната стена под платформата на 
кулата, надвиснала над рова – това било единственото 
място, което не попадало в полезрението на часовите. За-
качвайки се с една ръка за гредата, Като измъкнал с дру-
гата свредел и пробил в дървения под на платформата 
две дупки. В тях били поставени безшумно болтове с от-
варящи се глави, а за болтовете прикрепено въже. Чака-
щите долу партньори по сигнал на Като се изкачили горе и 
увиснали в очакване точно под краката на стражите. Всич-
ко по-нататьк станало за няколко минути. Определяйки по 
шума от крачките посоката на движение на часовите, нин-
джа в точния момент преодолели парапета на кулата и 
беззвучно ликвидирали стражата. Замъкът бил на тяхно 
разположение. Запалването на казармите и барутния 
склад решили изхода на акцията. 

‘Скачащата маймуна’ 
Никой от разузнавачите, отправящи се на опера-

ция, не бил застрахован от провал, защото като противник 
те нерядко срещали още по-опитен, по-коварен нинджа. 
Пример за това е историята на Шасуке, по прякор Саруто-
би (Скачащата маймуна). 

От дете Сарутоби тренирал по най-суровата 
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програма, особено в областта на ‘използване на расти-
телността’ (мокутон). Той се изкачвал по дърветата с 
главоломна бързина, скачал по клоните, люлеел се и из-
ползвал лианите като истинска маймуна. Той изучил 
маймунския стил бой, много раздвижен и мощен. ‘Вли-
зайки в образа’, той дълго живеел по дърветата и се 
хранел с яденето, което използвали маймуните, като не 
забравял при това да усвоява и тайните традиции на 
ямабуши. В края на краищата Сарутоби се превърнал в 
незаменим разузнавач, изпълняващ бляскаво най-
опасните задачи с прозвище ‘Скачащата маймуна’. 
Веднъж един даймьо бунтовник, замислящ държавен 
преврат, изпратил Скачащата маймуна на разузнаване. 
Благополучно успявайки да подслуша плановете на вра-
жеските военачалници, Сарутоби се приготвил за от-
тегляне. Незабелязано той се измъкнал от стаята и се 
изкачил по крепостната стена, но скачайки долу, по-
паднал в мечи капан. Виждайки, че не ще успее да се ос-
вободи, мъжественият нинджа си отсякъл с меча крака 
до глезена, превързал раната и се опитал да продължи 
пътя си, но преследвачите били вече близо. Тогава, 
обезсилен от загубата на кръв, Сарутоби за последен 
път изкрещял проклятие срещу враговете и си прерязал 
шийната вена. 

Обезпокоени от отсъствието на най-добрия си 
агент, заговорницитс изпратили след него още един 
нинджа. Той, прониквайки в резиденцията на шогуна, ви-
дял че стражата се намира в бойна готовност, а малко 
по-късно пред него се мярнала в мрака облечена в черно 
фигура. Непознатият се прокрадвал към двама часовои 
на стената и скоро ги промушил с кинжал. Удовлетво-
рен, съгледвачът безпрепятствено се върнал в лагера 
на метежниците и доложил, че Сарутоби сее паника 
сред войските на врага. Но в същия момент замъкът 
бил обкръжен от правителствените войски и превзет с 
щурм. 

Хандзо Хаттори, секретният шпионин в силите в 
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армията на шогуна, съумял да измами метежниците, 
самолично изигравайки ролята на загиналия Сарутоби.  

 ‘Магически’ контакти 
Много самураи, да не говорим за обикновените 

граждани и селяни, наистина смятали, че нинджа са във 
връзка с нечистите сили, за което имало достатъчно ос-
нования. Например умението да ‘изчезват’, сякаш се разт-
варят във въздуха... Но при по-подробно изучаване на 
подвизите на нинджа се вижда, че няма нищо свръхестес-
твено. Напротив, откриваме една неукротима жажда за 
познание на човешкото тяло и психика, едно повседневно, 
опиращо се на здрави традиции, усърдие за постигане на 
човешките възможности. 

Висшата подготовка на нинджа (треньорите ту-нин) 
не се ограничавала със спортен многобой и магически 
тантрически обряди. За да преработи и анализира придо-
битата информация, нинджа трябвало да могат да четат 
всевъзможни текстове, написани с йероглифен скоропис в 
старинен маниер, да разбират от фортификация, картог-
рафия, стратегия и тактика. 

Дегизиране и шифри 
За дегизировка по време на разузнавателни опера-

ции, особено за по-продължително събиране на инфор-
мация, нинджа грижливо изучавал седем класически амп-
лоа: 

Странстващ танцьор или певец. Ролята изисква-
ла разучаване на народните песни и танци в дадената 
местност, както и акробатически номера, които били в ре-
пертоара на бродещи комедианти. 

Странстващ монах, събиращ подаяния (комусо). 
Трябвало да се знаят приетите напеви при просене, части 
от манастирски устави и различни ритуални тънкости. 

Планински отшелник. Това била най-лесната за 
нинджа роля, тъй като в градовете смятали ямабуши за 
смахнати. 
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Будистки свещеник. Тук се изисквали почти същи-
те познания, както и за странстващия монах, но се отде-
ляло по-голямо внимание на ритуалите и традициите на 
‘собствения’ храм. 

Илюзионист и жонгльор. За ролята е била нужна 
обща циркова подготовка и свойствените за нинджуцу 
похвати на манипулиране на възприятието – камуфлаж, 
ловкост на ръцете и жонгльорство. Особено важно било 
усвояването на илюзионни номера с преобличане, на-
миране и измъкване на предмети, криене на големи пред-
мети под дрехата и с ‘изчезване’ от предварително под-
готвени позиции.  

Обикновен селянин или гражданин. Ролята изис-
квала определени познания в селското стопанство и зана-
ятите. 

Търговец (акиндо). Трябвало да се разбира от па-
зарна конюнктура и разни стоки. 

 
През епохата Муромачи, когато победоносният 

Такеда Шинген водел една след друга военни кампании в 
различни краища на страната, той обучил много клано-
ве нинджа на сравнително новите за тях навици за да-
лечна сигнализация. За предаване на спешна инфор-
мация на разстояние се използвали сигнални огньове с 
различна форма и вид на дима, флагове, барабани, гон-
гове и тръби-раковини. Например ако нинджа закачел на 
стената на вражески замък червен флаг, това било сиг-
нал да се употребят запалителни снаряди, при син – да 
се прибегне до водни средства, т. е. да се опитат да 
наводнят укреплението. Флаг, вдигнат нагоре, съобща-
вал на нинджа за подготвяща се атака, надолу призова-
вал към отстъпление. Наляво флагът му заповядвал да 
продължава наблюденията си, а надясно – да прекрати 
всякакви действия и да се прикрие. Писмените донесе-
ния се зашифровали така, че било невъзможно да бъдат 
разшифровани с ключ от непосветен. 
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Невидимост 
В акция рейнджърите нинджа трябвало да останат 

по възможност невидими и безшумни за противника, зато-
ва в нинджуцу били разработени класически методи на 
маскировка при всевъзможни обстоятелства, така нарече-
ните ‘пет типа камуфлаж’ (го-тон-но джуцу): 

Дърво (моку-тон). Маскировка в храсти и трева 
(куса-гакуре). Високата повече от човешки ръст трева и 
ниските храсти, с които изобилстват японските равнини и 
планини, е служела като идеално прикритие за маневри-
ране. Даже посред бял ден можело да се върви из някои 
треви, без да бъдеш забелязан. Освен това с подходящо 
облекло нинджа можел да се ‘превърне’ в пищен зелен 
храст или в блатна бабуна, увенчана с кафяв мъх. 

Маскировка ‘язовец’ (тануки-гакуре). Тук се разра-
ботвало използването на дърветата по различни начини. 
Сигурно е било укриването от чужди очи в дупката на ста-
ро дърво, незабележима отдолу. Нинджа, озовал се на 
дърво, в обсада, можел да се качи на дървото и докато 
преследвачите стягат кръга около него, да се прехвърли 
на безопасно място, използвайки клоните или въжето, ко-
ито носел.  

Огън (ка-тон). ‘Отвличащо подпалване’ (хи-цуке). 
Това сигурно средство се използвало с цел да се нанесе 
вреда на противника и в същото време той да бъде 
отклонен от пътя, по който се готвел да мине нинджа. 

Ръчни гранати или бомби с ярко избухващ пламък 
(хидама). Те били хвърляни срещу преследваща стража, а 
понякога ги хвърляли или предварително залагали в 
накладен огън или мангал. Тези бомби имали шоков ефект 
и известна поразяваща сила. Сигнални ракети (райка-
дама) обикновено се поставяли около лагера или около 
пункта на диверсия и се пускали в действие с помощта на 
система от шнурове, в които се закачвал вражеският 
разузнавач или часови. 

Отровните и сълзотворни газове за прикритие (до-
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куен-гакуре) давали добри резултати както при отстъпле-
ние, така и когато трябвало да се умъртвят или парализи-
рат няколко души в затворено помещение. ‘Дяволският 
пламък’ (ониби-гакуре) бил прост илюзионен трик с из-
духване на огън. Нинджа, който надявал уродлива маска 
на дявол, демонстрирал ониби и така често обръщал 
преследвачите в паническо бягство. 

Земя. Стени, камъни, статуи и др. (джи-тон). Мас-
кировката ‘тритон’ (имори-гакуре) се състояла в умение-
то да се ‘залепиш’ за стена, скала или купчина пръст, на-
пълно сливайки се с повърхността. ‘Плашило’ (какаши-
гакуре) предполагал умение да се имитират в тъмнината 
или полумрака очертанията на привични предмети от 
околната среда – градинско плашило, статуя, каменен 
фенер в парка и т. н. По ‘способа на чучулигата’ (удзура-
гакуре) следвало, свивайки се на топка, да се притиснеш 
към земята, изобразявайки бабуна или къмък. 

Метал. Изделия от метал за отвличане на внима-
ние (кин-тон). Любим похват на нинджа било създаване-
то на лъжливи шумове в някой отдалечен ъгъл на замъ-
ка с помощта на размотана връв (кама-гакуре) – от дума-
та ‘кама’, метални кухненски съдове). Дочувайки подрънк-
ването на желязо, стражата се хвърляла към източника на 
звука, оставяйки открит пътя към вътрешните покои. 

Хвърлянето на медни монети (до-гакуре) често 
помагало на нинджа да се избавят от преследване на 
улица с много хора. Хвърляйки една след друга медни 
монети, той създавал раздвижване между зяпачите и про-
сяците, които събирали парите, а освен това можел да 
удари окото на някой по-усърден преследвач с ловко 
хвърлена монета. 

Вода (суй-тон). Тренираният нинджа се чувстввал 
в тази стихия като риба във вода. Най-популярните спосо-
би за маскировка били ‘костенурка’, продължително ос-
таване под вода с тръба за дишане и ‘прикритие от во-
дорасли’ (угнкуса-гакуре), което позволявало например 
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да се плува по течението на реката. 
Ако разузнавачът внезапно се натъквал на врага и 

бил принуден да се хвърли във водата без всякаква пред-
варителна подготовка, на помощ идвала качулката или 
всяко друго парче плат. В него можело да се събере голям 
въздушен мехур, достатъчен да се задържиш под водата 
пет-седем минути, докато преследвачите претърсват мес-
тността. 

Петте метода за камуфлаж се основавали на прин-
ципа на съотнасянето с петте елемента: дърво, огън, 
земя, метал и вода. Смятало се, че нинджа, който е ов-
ладял до съвършенство всичките пет вида камуфлаж и се 
научил да ги комбинира в различни ситуации, е постигнал 
взаимовръзката и метаморфозите на петте елемента и му 
е сигурен успеха във всяко бойно начинание. Но както 
гласи японската пословица, ‘и маймуната пада от дърво-
то’.  

Военен десант 
Освен чисто терористическите акции, рейнджърите 

нинджа били използвани и за военен десант по време на 
операции по суша и море. При щурмуване на крепости, 
когато основната част от войските вървяла на пристъп, на 
нинджа често поставяли задача да проникнат в крепостта 
и да отворят портите или да отвлекат вниманието на об-
садените. За това се използвали различни механизми. 
Например под булото на нощта до самите стени на замъка 
се придвижвало огромно колело, сглобено от леки дърве-
ни пръти с неголеми дъсчици във вид на стъпала по пе-
риметъра (ягора). Колелото бивало завъртано и един 
след друг нинджа скачали от върха на ‘дяволското колело’ 
право на стената. Колело от същия тип, но с прикрепени 
кабинки, било предназначено за перманентен обстрел на 
противника по стените и вътрешния двор на замъка. По 
принципа на колелото действал и катапултът (тотекусу).  

С таран нинджа оперирали под прикритието на щит 
от волски кожи, опънати на здрава преносима рамка (кико-
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ша). При полеви операции нинджа понякога правели 
‘десант’ по полегатия склон на някой хълм от самоходни 
каруци с дървени кабинки (дайрин-ша). Огромните колела 
осигурявали на каручките устойчивост и не позволявали 
да се преобърнат при спускането. От бойниците в стените 
на кабинките неприятелят бил подлаган на обстрел. Голям 
брой такива ‘бронетранспортьори’ обикновено се пускали 
пред пехотата с цел да се обърка строя на врага и да му 
се отнеме инициативата. 

Понякога десантът в тила на врага бил пренасян по 
въздуха с помощта на гигантски хвърчила (тако). Тъй ка-
то тези операции се извършвали нощем, цялата конструк-
ция получила името ‘нощно хвърчило’ (ями-дако). Окаче-
ният на въжета нинджа можел дълго да наблюдава лагера 
на врага, да го обстрелва от въздуха или да хвърля ръчни 
гранати, но главното е, че от такова хвърчило, ако имаш 
късмет, можело да се озовеш точно на покрива на замъка. 
Същото хвърчило, вързано в потайно място, служело и 
като средство за спасение в екстрени случаи. Нерядко в 
небето били пускани цели ескадрили от хвърчила, с чуче-
ло или човешка фигура отдолу, за да се отвлече внимани-
ето на неприятеля от посоката на главния удар. 

Още по-сложно изобретение били ‘хората орли’ 
(хито-ваши), осъществяващи масово нахлуване в терито-
рията на врага. От бамбук, хартия и въжета се правело 
примитивно летало с люлка отдолу. Самият нинджа лягал 
по гърди на рамката, поставяйки ръцете си в дръжките под 
крилете. Пусковата установка представлявала няколко 
бамбукови кола или отрязани до определена височина 
стволове, огънати назад с помощта на въже. Трябвало 
само да се пусне единият край на въжето и планерът, изх-
върлен от мощната пружина, се устремявал от хълма към 
неприятелските позиции. Разбира се, денем ‘хората орли’ 
ставали лесна плячка за вражеските стрелци, затова по-
летите ставали, както и в случая с хвърчилата, под прик-
ритието на мъглата или през нощта. 
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В морето 
По море действията на нинджа често се свеждали 

до обикновено пиратство. През мирните периоди, когато 
феодалите не се нуждаели от услугите им, отделни групи 
морски нинджа плували из Вътрешното море на своите 
малки, подвижни ладии, нападайки крайбрежните села, 
ограбвайки търговските гемии и правителствените кораби. 
Тези морски разбойници, фунекайнин или фумакайнин, 
както ги наричали в чест на знаменития пират Котаро Фу-
ма, били абсолютно неуловими. ‘Драконовите лодки’ на 
пиратите (рюо сен) с херметически затваряща се палуба 
при нужда можели да потъват под вода, вземайки на бор-
да баласт. В дълбочините те се движели с помощта на 
педално устройство. Когато ‘подводниците’ се приближа-
вали към неприятелския флот, от люка на дъното излиза-
ли плувци с дълги дихателни тръбички, които имали за 
задача да пробиват със свредел или да прорязват дупки в 
корабите на противника. През същия люк се товарел и из-
хвърлял при изплуване баластът. Дихателната тръба за 
целия екипаж минавала през повдигнатия нос на ладията 
с глава на чудовище, но и този отвор можело да се затво-
ри – и тогава екипажът се задоволявал с наличния запас 
на въздух. Често ‘драконовите лодки’ плували под вода, но 
с високо вдигната над нея глава на чудовище, изригващо 
огън и дим. Рядко се намирал моряк, който да не трепне 
при вида на това морско страшилище.  

Но хитроумните нинджа под ръководството на 
Хандзо Хатори в прослава на шогунската власт откри-
ли средства за борба с пиратите. Построявайки бързо-
ходни кораби с огромни заострени колела по бордовете, 
те настигали и разсичали на части бавните, неповрат-
ливи ‘драконови лодки’, а останалите живи разбойници 
излавяли и екзекутирали. 

 
След прекратяването на междуособиците и ликви-
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дирането на самурайското съсловие по време на Мейджи 
реставрацията през 1868 г. традициите на нинджуцу били 
прекъснати. Планинските лагери на нинджа като цяло би-
ли ликвидирани още при Токугава. Потомците на смелите 
шпиони и безжалостни убийци се преселили в градовете, 
заемайки се с мирни занаяти. Нещичко от арсенала на 
нинджа било взето на въоръжение от военното разузна-
ване и тайната полиция, нещо преминало в областта на 
джу-джуцу и бойното карате, но уникалният комплекс за 
физическа, психическа, техническа и религиозно-
мистическа тренировка, какъвто се явявало старото япон-
ско изкуство на шпионажа, е почти изгубен в наши дни. 

Джуджето-убиец 
А сега една куриозна история, илюстрираща безк-

райната находчивост на нинджа. Това е историята за 
убийството на могъщия даймьо Кеншин Уесуги, оспорващ 
правото на върховна власт в страната на Ода Нобунага и 
на Шинген Такеда.  

Цялата разузнавателна служба на Уесуги била 
съсредоточена в ръцете на Дандзьо Касуми – с него би-
ли принудени да се срещнат и четиримата тайни убий-
ци, изпратени от Ода. Злодеите успели да издебнат в 
един тъмен коридор Касуми и трима негови спътници, 
намиращи се на стража. Майсторът на фукибари Кем-
пачи Укифуне ги поразил със заряд отровни игли от 
своята тръба – и четиримата били убити на място. 
Със същото оръжие Укифуне се насочил към спалнята 
на даймьо и вече поднасял към устните си тръбата, ко-
гато нечии могъщи ръце го сграбчили и с точно разче-
тено движение му счупили врата...  

Както се изяснило, Касуми само се престорил на 
убит, съумявайки да се изплъзне от смъртоносните иг-
ли. Но напразно успокоеният Кеншин се утешавал с ми-
сълта, че се е отървал от най-лошия враг. Напразно 
предвидливият Касуми залагал в тъмните коридори на 
замъка клопки.  
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През същата нощ родственикът на злополучния 
хвърляч на отровни игли, Дзинай Укифуне, който бил 
джудже, едва надвишаващо три сяку (около 1 м), но нъ-
пълно развито физически, проникнал във вражеската 
крепост и се притаил в засада. Психически и физически 
той в течение на много години се готвел за изпълнение 
на такива деликатни мисии, престоявайки дълго време в 
казан с рядка глина. Промъквайки се в замъка, Дзинай 
уютно се разположил в княжеската тоалетна, непос-
редствено в ямата, с копие и тръба за дишане. Когато 
на сутринта князът се явил, за да удовлетвори естес-
твените си нужди и клекнал над дупката в пода, Дзинай, 
изплувайки от своето укритие, пронизал знатния 
даймьо с копието до самото гърло. Дотичалата при 
вдигналия се шум стража не открила никого, защото 
Дзинай, свършвайки работата си, мирно се гмурнал на 
дъното. След известно време, измъквайки се от замъка 
и дезинфекцирайки се добре, той вече описвал приклю-
ченията си на доволния Ода Нобунага.  
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ГАЙДЖИН:                                   
ЗАТВАРЯНЕ НА ЯПОНИЯ 
 ‘Опасен чужденец!’, ‘Нова заплаха за обществото!’, 

‘Гайджин, пистолети и пари!’, ‘Диви гайджини на улицата!’, 
‘Изпратете опасните гайджини у дома!’ Такива заглавия се 
срещали в нощните новини през 1993 г.  

 
Гайджин значи не чуждестранец, а чужд човек 

(гай – чужд, джин – човек). Значението е отрицателно. 
Неутрално е новото учтиво гайкокуджин (чуждестранец). 
Днес японците ни наричат гайкокуджин, но зад гърба ни 
обсъждат като гайджин. Изразът гайджин-да (нали е 
гайджин!) изразява, макар и да не извинява в никакъв слу-
чай безцеремонното и грубо навлизане в хармонизирания 
и подреден с безбройни форми живот на японците.  

Белите хора – високи, с дълги руси коси и сини очи, 
брадясали и космати, с невероятно груби маниери, били 
от самото начало отблъскващи за японеца. Органическата 
неприязън към гайджин японците не могат да превъзмог-
нат напълно и до днес. Това е характерно в доста по-
висока степен при тях, отколкото при другите далекоази-
атци, предвид на островната изолираност на японците. 

Изгонването на омразните бели чужденци за векове 
е било мечта на японците – и на народа, и на управниците, 
и това било един от малкото въпроси, по които царяло 
съгласие даже в размирни години.  

Чужденците донесли груби, непоносими за Япония 
обноски, страшни оръжия, обезсмислящи честната борба с 
мечове, чужда религия, проповядваща заповеди като ‘Не 
убивай!’ и отгоре на всичко сифилис. 

Въпросът бил не дали да се изгонят, а как да се 
изгонят чужденците така, че търговия с Китай, за която те 
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били посредници,  да има, а Япония да бъде оставена на 
спокойствие. Разбираем отговор на натиска отвън, при 
който през 16-ти век португалците се разпростират на Из-
ток към Африка и Азия. 

Тойотоми Хидейоши се опитал, но не успял да из-
чисти страната от гайджини. Успял едва наследника му 
Иеясу Токугава и така обрекъл страната си на изолация от 
останалия свят за два века и половина. Този период е 
същият, в който Англия станала световна империя. Вът-
решно спокойствие и тотална изолация от света! Това е 
истинска японска загадка: уникална проява на нацио-
нална интроверсия.  

Бели хора на Островите! 
 
През 1542 г. на пристанището Танегашима, остров 

Кюшу, акостирал кораб с всевъзможни примамливи стоки 
от Португалия, всред които много евтини боклуци. Най-
впечатляващи били, разбира се, огнестрелните оръжия. 
Даймьо приел португалците чак след две  години! В Тане-
гашима първо купили, а после започнали да произвеждат 
огнестрелно оръжие. Но мечът си останал по-популярен.  

С португалските търговци дошли неизбежните йе-
зуитски мисионери. През 1549 г. на Островите се появил 
легендарният отец Франсис Ксавиер. Той помогнал пре-
ди това на Игнаций Лойола да основе Йезуитския орден. 
Две години учил езика и пътувал пеша из Япония. Напра-
вил много покръствания. Водил цяла мисия от Гоа, (а ста-
ва така, че по-късно умира по пътя назад към Гоа).  

Когато португалците първи дошли в Япония в шес-
тнадесетия век, те били наречени тенджики-джин (‘хора 
от Тен-джики’). Тенджики е японско древно име, давано 
на Индия, и означавало далечно място, планински връх, 
небето, и чужда страна. Тенджики-джин бил разглеждан 
като притежател на свръхестествена сила. Една исто-
рия разказва следното за Франсис Ксавиер.  
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Той ходел по тежък сняг и срещнал японец. Япо-
нецът поискал от него да разтопи снега, тъй като е 
тенджики-джин и значи способен на магия.  

По това време в Япония се носели слухове, че 
чужденците ядат деца, изравят умрели хора от гробове, за 
да правят отрови, и с докосване могат да направят трева-
та и дърветата да повяхнат. “Традиционни са били стра-
ховете от призраци, дяволи и вселяване на животински 
духове (ками). Селяните разпознавали много типове чуж-
денци и посетители от света отвъд островите, включител-
но ковачи, дърводелци, зидари, майстори на покриви, ам-
булантни търговци, продавачи на коне, шамани, свещени-
ци, странстващи артисти и т.н. Обаче, табибито (пътници), 
които нямали ясни задачи, били заплашителни и по-
дозрителни. Една поговорка от онези дни все още се из-
ползва: ‘Хито-о митара, доробо-о омое (‘Когато видиш 
странник, мисли си че е крадец’). Традиционният японски 
страх от чужденци става разбираем при положение, че в 
миналото повечето хора са прекарвали целия си живот в 
едно село.” (March, р. 258–159) 

Въпросът за изгонване на чужденците бил поставян 
ребром всеки път, когато някой даймьо установявал 
контрол в Япония и идвал реда на въпроса с гайджин. То-
йотоми Хидейоши решил да ги гони  и издал заповед да 
напуснат за двадесет дни, но не постигнал ефект. Едва по-
късно Токугава и неговите наследници ограничили при-
съствието на гайджините до минимум. С едикти за изтреб-
ване християнството и бялото имигранство били изкоре-
нени. След двувековни преследвания в Япония не остана-
ло бяло малцинство, с изключение на пристанищата на юг. 
Но и това било предмет на ново ограничаване.  

 
И по тази тема японците имали прецедент в Китай. 

Там династията Мин издала заповед да не се строят ко-
раби от китайци (което било затваряне срещу западното 
отваряне, но фактически е самоубийствено обезоръжава-
не срещу западните армади). Португалците били улеснени 
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и продължили търговията с  Китай от Макао. 
Примерът бил последван от японците. Иеясу Току-

гава забранил корабостроенето, за да не могат японците 
да излизат извън Япония и да контактуват с чужденци. За 
да бъде сигурно, че в бъдеще няма да може японец да 
отиде в чужбина и да бъде осквернен от чужденци, бакуфу 
забранило строителството на всякакви кораби, по-големи 
от рибарските лодки или малките плавателни съдове за 
пренос на товари между японските острови. Въведен бил 
строг режим за акостиращите кораби. Никой чужд кораб 
не можел да акостира на японски бряг. Наказанието 
било унищожаване на кораба и обезглавяване на екипажа. 
И накрая, през 1639 г., когато португалците все още били 
подозирани в контрабанда на свещеници и религиозни пи-
сания, правителството разпоредило нито един португалски 
съд да не бъде приеман на което и да било японско 
пристанище и ако някой не изпълни тази забрана, корабът 
ще бъде разрушен, а екипажът ще бъде екзекутиран. Ко-
гато, на следващата година, португалците имали безраз-
съдството да изпратят мисия от Макао да протестират 
срещу тази забрана, петдесет и седем души от екипажа 
били церемониално обезглавени, а останалите трина-
десет изпратени обратно за Макао, за да разкажат за 
съдбата на другите. В следващите години даже моряци-
корабокрушенци, които имали нещастието да попаднат на 
бреговете на Япония, били обект на подобно наказание, 
макар че най-често били грубо изгонвани от холандската 
станция в Дешима. Чужди кораби се виждали само в да-
лечината. “Тъй като всички кораби изглеждали черни, гле-
дани срещу небето, години по-късно следващите поколе-
ния японци предположили, че всички гай-джински кораби, 
за разлика от техните неоцветени крайбрежни съдове, са 
били наистина черни. ‘Черни кораби’ става общ термин за 
тях.” (Busch, р. 78) 

През 1825 г. бил издаден пореден Едикт за екс-
пулсиране. Корабите, направили опит да акостират на 
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японски брегове, били унищожавани, а екипажите – екзе-
кутирани. Бакуфу изгонило окончателно испанците и пор-
тугалците (по повод подозрение за бунт), а англичаните си 
тръгнали сами. Холандците са помагали на японците. 
Тяхното лоби започва още през 1600 г., когато един анг-
лийски боцман на име Уил Адамс помогнал на Иеясу Току-
гава да се справи с противниците си, помогнал в корабос-
троенето, а после се издигнал като виден самурай и хода-
тайствал за отстраняване на португалците и испанците 
пред бакуфу. В крайна сметка останали само холандците, 
два кораба годишно, пълни с дреболии и книги, но не и 
религиозни. Корабите трябвало да акостират на Дешима, 
Нагасаки.  

Опитите на чужденци да проникнат в Япония свър-
швали със смърт. Руснаците опитали да влязат в контакт и 
търговски отношения с японците чрез Лаксман, а после 
чрез Рязанов, но неизменно удряли на камък. Рязанов 
бил информиран след месеци, че му е отказан вход. Под 
командването на Головин през 1811 г., вече с колонии в 
Аляска и Калифорния, руснаци стигнали до Езо. Там били 
хванати и тикнати в затвора за две години, а после ги пус-
нали да си ходят с корабите.  

По същото време британският кораб ‘Фаетон’ акос-
тирал в Нагасаки за търговия. Не получил никаква въз-
можност. Тогава капитанът му изискал храна и гориво, 
иначе щял да потопи всички съдове в пристанището. Уп-
равителят на Нагасаки предоставил храна на Фаетон и на 
следната вечер след отплаването на кораба извършил 
сеппуку от срам за неспособността си да се съпротиви. 

Бакуфу не само изгонвало европейците, а и забра-
нявало на японци да се връщат в Япония след повече от 5 
години отсъствие. Такава е Историята на Манджуро. 

В средата на 19-ти век 14-годишен корабокруше-
нец, Манджуро, бил спасен от американски ловен кораб 
и заведен в Бедфорд, Масачузетс. Две години Манджуро 
ходил на училище в Феърхевън. Участвал в златотър-
саческа експедиция в  Калифорния без успех. Взел кораб 
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за Хонолулу, Хавай, където срещнал двама сънародници, 
спасени като него. Тримата се опитали да се върнат у 
дома през Рюкю, когато Манджуро бил арестуван и изп-
ратен в Кагошима за разпит от даймьо. Манджуро изва-
дил късмет. Заинтересуван от познанията му, даймьо 
го изпратил на шогуна, който, вместо да му отсече 
главата, го издигнал до самурай и го направил придво-
рен преводач. 

Но следващата история е с друг край.  
През 1837 г. японски рибари след корабокрушение, 

спасени от американци, попаднали на Запад и в Щатите. 
С кораба ‘Морисън’ американците направили опит да ги 
върнат в Япония. Корабът бил обстрелян от брега на 
Едо, а после при Кагошима и бил принуден да напусне 
японските води. След Морисън нареждането се сменило 
– на чуждите кораби се давало храна и се принуждавали 
да напуснат.  

Американците продължили да търсят пробив. През 
1846 г. Джеймз Бидъл акостирал в Едо с писмо от прези-
дента. Писмото се предало обаче на малък чиновник. От-
говорът дошъл от управителя на Урага, и представлявал 
заповед да напусне и никога да не се връща повече. 

Непреклонното самоизолиране от света приключи-
ло през 1953 г., когато американският капитан от бойната 
флота Матю Пери пристигнал в пристанището Едо с пре-
зиденска мисия и с тежко въоръжена малка флота и при-
нудил японците да се отворят към Америка за търговия. 
(Този епизод е по-подробно представен в следващата 
глава).  

Тъй като японците се отворили под натиск към 
света, тяхната негативна нагласа, подозрение и индоктри-
ниране срещу чужденците от националистични военни 
правителства, останали и са налице и днес.  

“Когато Комодор Пери пристигнал със своите 
‘Черни кораби’ през 1853 г., японците се уплашили от тех-
ните магически сили. Когато Окинава била пред нахлу-
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ване на американците през Втората световна война, мир-
ното население било убедено от пропагандата на японс-
ката армия, че американците ще изнасилват, осакатяват 
и убиват, така че стотици японци извършили самоубийст-
во. Подобни слухове се разпространявали по островите 
след падането на Япония. През 1987 г. в префектурата 
Чиба имаше много разкази за период от няколко месеца, 
че японски жени били изнасилени в къщите си от чуж-
денец. Накрая се разкри, че това са истерични фикции, 
отключени от единичен слух за ‘банда’ чужденци, скитащи 
из префектурата. Това се случило след като не-западните 
чужденци в Токио започнали да нарастват бързо.” (March, 
р. 159) 

Комплекс към чужденците. Гайджин значeло бял 
човек (‘кавказка раса’), и чак от 1987 значи ‘всеки чуждес-
транец’. “В различни времена в миналото японците са 
вярвали, че далечните западняци са по-напреднали, по-
здрави, по-силни и т.н. от японците. Те са смятали, че за-
падняците са физически по-големи, по-силни, и по-
космополитни и самоуверени, и че Западът се различава 
много от Япония по своята култура и по начините на мис-
лене. При тези нагласи и мнения учудващо ли е, че много 
японци се смразяват от чувството за несравнимост, когато 
се изправят лице в лице със западняк. Всред японците 
проблемите на дискомфорта и несръчността с чужденците 
са така широко разпространени в периода след войната, 
че условието познато като гайджин комплекс, продължа-
ва до наши дни.” (March, 160)  

Японците гледат на кавказците с такова учудване, 
че те понякога изглежда мислят за тях като за членове на 
някой друг вид... Вън от главните градове един чужденец 
рядко престава да бъде спектакъл... ‘Гайджин!’, ‘Ха-
ро!’,’Харо!’, пише преди двайсетина години Тейлър (Taylor, 
р. 29–31) 

Историята на Анджин-сама 
Един гайджин все пак бил приет от Иеясу Токугава 
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и даже превърнат в японец! През 1600 г. холандски кораб 
претърпял сериозни поражения в тайфун, пристигнал в 
Кюшу след пътуване през Магелановия проток с остатъ-
ците от екипажа, включително високо компетентния анг-
лийски навигатор на име Уил Адамс. Призован да се яви 
пред бакуфу, Адамс постепенно станал доверен съветник 
на Иеясу и останал в ролята на нещо аналогично на Марко 
Поло в двора на Кублай хан преди три века.  

В романа на Джеймз Клавел Шогун, измисленият 
герой на име Джон Блакторн е създаден на основата на 
подвизите на Уилиям Адамс (24. 09. 1564–16. 05. 1620), 
английски навигатор, който се озовал в Япония.  

Той е роден в Гилингам, близо до Чатъм, Англия. 
След като загубил своя баща на 12 години, чиракувал при 
собственика на  корабостроителница майстор Никълъс 
Дигинс в Лимхаус, за да преживява. Той прекарал 
следващите 12 години в изучаване на корабостроене, аст-
рономия и навигация, а после влязъл в Британските воен-
но-морски сили. След служба в Кралските военно-морски 
сили при сър Франсис Дрейк, Адамс станал навигатор в 
компанията ‘Barbary Merchants’. По време на тази служба 
той взел участие в експедиция до Арктика, която про-
дължила около две години в търсенето на път на северо-
изток покрай бреговете на Сибир към Далечния Изток.  

През 1598 г. 34-годишният Адамс, привлечен от хо-
ландската търговия с Индия, бил изпратен като главен на-
вигатор на петкорабен флот на компания ротердамски 
търговци. Той отплавал от Ротердам на ‘De Hoop’ (‘Обръ-
ча’), свързан с останалите кораби от флота (‘Де Liefde’, 
‘Het Geloof’, ‘Dе Trouw’, и ‘Blijde Boodschop’) на 24-ти 
юни. По време на пътешествието през западния бряг на 
Африка, източния бряг на Южна Америка, през Магелано-
вия проток и покрай брега на Чили, флотът се разпръснал 
и няколко кораби били загубени. Адамс се преместил на 
кораба 'Dе Liefde' (оригинално ‘Еразъм’ поради дървения 
бюст на Еразъм Ротердамски на нейния нос) и зачакал 
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другите кораби на остров Санта Мария. Само ‘Обръча’ 
пристигнал.  

Било в края на ноември 1599 г., когато двата кора-
ба отплавали на Запад към Япония. Буря разбила ‘Обръ-
ча’ в края на февруари 1600 г.  

Съдовете, кораби от 75 до 250 тона и претъпкани с 
мъже, били насочвани към брега на Гвинея, където аван-
тюристите атакували остров Анабон за провизии и накрая 
достигнали до Магелановия проток. На следващата про-
лет ‘Милосърдие’ с Адамс на борда, и ‘Надежда’, разпръс-
нати от бури, се срещнали по дължината на брега на Чили, 
където капитаните на двата съда загубили живота си в 
сблъсък с индианците. В страх от испанците, членовете на 
останалия екипаж решили да преплават Тихия океан. В 
това пътешествие ‘Надежда’ била загубена, но през април 
1600 г. ‘Милосърдие’, с екипаж от болни и мъртви мъже, 
достигнал остров Кюшу, Япония, където просто се разбил 
от тайфун. Когато ‘Де Лифде’ се блъснал в скалите на 
19-ти април 1600 г. край Бунго (днешния град Усаки, 
префектурата Оита), само девет от останалите 24 члена 
на екипажа били в състояние да се държат на крака. 
Твърденията на португалските свещеници, че корабът на 
Адамс бил пиратски, довели до тяхното залавяне, и бол-
навите моряци били затворени в замъка в Осака по запо-
вед на бакуфу.  

Адамс бил призован в Осака и там разпитан от Ие-
ясу Токугава, настойника на младия син на Тайко сама, 
владетеля, който бил току-що починал. Шогунът харесал 
Адамс и го направил почетен дипломатически и търговски 
консултант, като го удостоил с големи привилегии. През 
1604 г., Иеясу поръчал на Адамс да построи кораб в 
западен стил в Ито, на източния бряг на полуострова Изу. 
80-тонният съд бил завършен и на следващата година шо-
гунът поръчал да се построи по-голям, 120-тонен кораб.  

Познанията на Адамс по корабите и корабострое-
нето и неговото повърхностно знание по морска матема-
тика, му повишили стойността в очите на шогуна, и той бил 
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впоследствие награден с имот в Хеми, близо до Йокосука, 
но му било отказано разрешение да се върне в Англия. 
През 1611 г. до него достигнала новината за английска 
колония в Бантам, и той написал молба за помощ. През 
1613 г. капитан Джон Сари пристигнал в Хирадо на кораба 
‘Карамфил’ с цел установяване на  търговска база на 
‘Британската Източноиндийска компания’. Адамс, след 
като получил необходимите концесии от шогуна, отложил 
своето пътешествие до дома (разрешение за което вече 
му било дадено), за да  заеме водеща роля при Ричард 
Петли в организацията на това ново английско учрежде-
ние.  

Възнагражденията на  Иеясу за услугите на Адамс 
и неговата лоялност били големи, включително голяма 
къща в новата столица Едо. Най-впечатляващи обаче би-
ли два меча. Знак за положение и власт, мечовете пре-
върнали Адамс, английския навигатор, в самурая Миура 
Анджин. Заедно с това той получил владение в Хеми, в 
границите на съвременния град Йокосука, голяма заплата 
и средствата за брака с Оюки, дъщерята на Магоме Ка-
гею, благороден самурай и управител на замъка в Едо, 
който още стои в съвременно Токио.  

Адамс и Оюки заживели в имението си в Хеми и 
имали син Йозеф и дъщеря Сюзана. На Анджин, въпреки 
това, му било трудно да се спре и бил постоянно на път. 
Първо, той направил неуспешен опит да организира екс-
педиция за търсенето на полярен път, който им убягнал 
предишния път. Но през 1613 г., той се заема с търговия, 
след като помогнал на Британската Източно-индийска 
Компания да изгради търговски пункт до Нагасаки, а след 
това построил и собствен пункт. По договор с английската 
компания Адамс пътувал по море до Окинава, Тайланд и 
Индокитай.  

Уилиям Адамс починал в Хирадо, на север от Нага-
саки, на 16 май 1620 г., на 56 години.   

Той имал съпруга и деца в Англия, но Иеясу бил 
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вече забранил на англичанина да напусне Япония. В ис-
тински мъдър акт, шогунът обнародвал съобщение, че 
‘Уйлям Адамс е мъртъв и че е роден самурая Миура Ан-
джин’. Това направило съпругата на Уилямс в Англия вдо-
вица и ‘освободило’ Адамс, за да му служи докрай. Също 
така, само като самурай, той можел да бъде избран да 
встъпи в брак с дъщерята на  самурай.  

Неговото японско име (звание) било Анджин сама 
и неговата памет била удостоена с назоваването на него-
вото име на улица в Едо (‘Анджин Чо’ – Улицата на пило-
та), и с ежегодно отбелязване на 15-ти юни в негова чест. 

Християнството и неговото изтребване 
Японците отначало приели християнството (изне-

надващо) топло. Кюшу е суров регион, а обещанията на 
Евангелията са топли и вдъхват надежда. Даймьо пък се 
примирил с неизбежните мисионери заради търговията с 
португалците и испанците и с Китай, за която те му пос-
редничели. Християнските мисии били много и интензивно 
проповядвали. Троицата била илюстринана с: император 
– шогун – регент. До 1580 г. християните в Япония били 
вече около 150 000! Покръствали се основно селяните, 
както и жени благороднички като например приятелката на 
жената на Хидейоши и сестрата на метресата му. Даймьо 
на Кюшу приел християнството. Той изпратил младежи на 
обучение в Европа и те стигнали Акапулко, Мексико. Прис-
тигнали в Португалия и Испания, целунали краката на Па-
па Григорий XIII-ти в Рим и накрая се върнали у дома през 
нос Добра Надежда след 8 години странстване. 

През 1584 г. от Филипините пристигнали испанци и 
спрели на път за Мексико и Перу. Те били последвани от 
холандски и британски кораби, които, както испанските, 
използвали пристанището Хирадо на северозападния бряг 
на Кюшу. Препирните между испанските францисканци и 
доминиканци с йезуитите от Португалия убедили японци-
те, че християнството не е единно. А после дошли и про-
тестантите, които пък обвинили католиците в мисионерст-
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во заради търговски интереси. Те пък на свой ред били 
обвинени от католиците, че използват търговията за поли-
тически цели. Ода Нобунага тогава управлявал с Джо-до-
шин будисти (сектата Чиста земя).  

Неговият наследник Тойотоми Хидейоши след един 
дълъг нощен разговор с християнски свещеник в приста-
нище Хаката решил да издаде заповед за изгонване на 
мисионерите: ‘да напуснат страната за 20 дни’. Аргументи-
те били неясни: може би защото правели младите девойки 
негодни за секс, а може би заради изпитата бутилка вино, 
подарена от домакина-християнин на изпращане.   

Но мисионерите се помотавали и към 1598 г., кога-
то Хидейоши умрял, в Япония имало все още около сто-
тина мисионери. При Иеясу всред ‘другите даймьо’ най-
подозрителен станал християнинът Шимацу, владетел на 
Сацума и две други провинции в южно Кюшу. Той можел 
да доведе армада от Запад срещу Токугава. Резултатът, 
през януари 1614 г., бил нов едикт, изгонващ Християн-
ството от Япония – и този път бил изпълняван съвсем 
сериозно и незабавно. Църкви се разрушавали, мисионери 
били депортирани, а японците-християни били заточавани 
или измъчвани в усилие да се откажат.  

При наследниците на Иеясу преследването на 
християните се усилило в степен и жестокост, достигайки 
връхна точка през 1622 г., когато тридесет християни са 
били обезглавени, а двадесет и пет, включително девет 
чуждестранни свещеници, били изгорени на клада в гра-
да Мияко. Според свидетелства на очевидци, докладвани 
от мисията и изпратени от търговец на име Ричард Кокс, 
събитието е наречено Велико Мъчение: “Видях петде-
сет и пет от тях, измъчвани едновременно... Сред тях 
имаше малки деца на пет или шест години, изгаряни жи-
ви в ръцете на майките им, които крещяха: ‘Исусе, спаси 
техните души!’ Имаше много в затвора, които ужасени 
чакаха смъртта, защото съвсем малко от тях се вър-
наха към тяхното идолопоклонничество.” (Busch, p. 76)  
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През 1638 г., принудени от икономическо и религи-
озно потискане, 37 000 селяни-християни се разбунтували. 
Те завзели неизползван замък в полуостров Шимабара 
близо до Нагасаки и там, командвани от опитен саму-
рай, удържали три месеца срещу сто хилядната прави-
телствена войска. Когато замъкът паднал, всичките 
тридесет и седем хиляди  освен 105 били заловени и 
убити. “Това ужасяващо клане – със сигурност най-
голямото, даже ако се вземе предвид известно статисти-
ческо преувеличение, от Римски времена, ефективно сла-
га край на християнството в Япония.” (Busch, p. 77) 

Самоизолиране от света 
Нагласата за самоизолиране в Япония е много 

трудно преодолима. Тя несъмнено се корени във факти-
ческата географска изолираност на Япония като ост-
ровна страна на изток от най-далечния изток! Втори 
фактор, следствие отчасти на първия, е културната изо-
лираност на японците, които приемали чуждата култура 
като епизодичен внос, а не чрез активен постоятен 
обмен. Японците се озовали в свой, отделен свят, който 
все повече и повече се нуждаел от отделяне, изолиране и 
вътрешно хармонизиране: “За много японци обаче остава 
вътрешен кръг от мистерии, който може само да бъде 
профанизиран, ако в него проникне чужденец.” (Taylor, 33) 
Буракумин 

Японците отдавна причисляват чужденците, които 
постоянно живеят в страната, буракумин (нечисти) или 
ета. Ето какво разказва гейшата Минеко Ивасаки: “Имаше 
едно момиченце на име Хикари (Слънчев лъч), което мно-
го ми харесваше. Не бях виждала по-красива коса от 
нейната – златисторуса. Бих дала всичко, за да имам и аз 
такава. Леля Ойма ми се накара. Никога не я бях виждала 
толкова ядосана. 

В Япония съществува група хора, наречена ‘бура-
кумин’. Те принадлежат към низшето съсловие – нещо ка-
то кастата на ‘низвергнатите’ в Индия, които ежедневно се 
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докосват до онова, от което повечето хора се гнусят. В 
наши дни като че ли отношението към тях постепенно за-
почва да се променя и те не са изолирани до такава сте-
пен както навремето.  

Без да знам, бях престъпила границата, която не 
биваше да се престъпва. Хикари чан не само не при-
надлежеше към ‘доброто’ общество, но беше и ‘незаконо-
родена’ – плод на връзката на майка й с някакъв амери-
кански офицер... пЕто защо беше изпаднала в такава ис-
терия – все едно бях влязла в контакт с прокажени. “(Ива-
саки, с. 87) 

 
Популация на чужденците в Япония 
Броят на чужденците, които са живеели в Япония 

през 1995 г., е 1 140 000 души или 0.91% от цялото насе-
ление на страната. Той показва увеличаване с 254 000 или 
28.6% в периода 1990-95 гг. Според пола, мъжете са 
567 000, с растеж от 121 000, или с 27.2%. Жените са 
574 000, с растеж 133 000 или 30.1%.  

По националност корейското население е най-
голямо и възлиза на 568 хиляда души, като съставлява 
49.1% от всички чужденците. Следват китайците – 176 000 
или 15.4%, бразилците 134 000 или 11.7% и филипинците 
– 68 000 или 6.0%.  

Всичко това говори, че в Япония чужденците са 
много малко (по-малко от един процент от населението на 
Япония). 

 
Ето как един западен изследовател предава мис-

ловната нагласа на съвременния японски изолационизъм: 
“’Ние сме истински изолационисти от този свят. Нашето 
основно желание е да бъдем оставени сами. Преди малко 
повече от сто гидини нашата страна бе отворена насила и 
това, естествено, усили нашия национализъм. Нацията 
зависи повече от международната търговия, отколкото 
всяка друга, с изключение на Британия. Ние трябва да 
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внасяме толкова много нефт, че нашият годишен внос би 
бил достатъчен да покрие цяла Япония с петнайсет-инчов 
слой от нефт. Все пак ние бихме били по-щастливи без 
влиянието на външния свят – и без неговия нефт. Нашата 
естествена нагласа, както и естествената нагласа на бри-
танците, е на изолация. Японците не са нито пътници, 
нито откриватели. От Кюшу можете да видите Корея. Въп-
реки това цели векове не се е случвало на обикновен 
японски гражданин да отиде там.” – пише Джордж Майкс, 
един от критиците на Нихонджинрон в книгата си Земята 
на изгравящата йена (1970). (Mikes, p. 36) 

Според повечето от самите образовани японци 
обаче, японското рязко оттегляне от света – до известна 
степен сравнимо с това на техните ранни императори, ко-
ито са практикували будистко оттегляне и са държали 
своите дворове в монашеска затвореност – било мону-
ментална грешка от гледна точка на националния интерес. 
Европейската цивилизация през това време стига високи 
върхове, а Япония не успяла да запази мира. Фактически, 
както е станало ясно по-късно, японците, които по-
чувствали, че са принудени да направят отварянето, не са 
имали проблем.  

 
Японската изолация днес е най-вече психичес-

ка: те изключително се затрудняват да учат английски и да 
контактуват с чужденци. В резултат се затварят в черупка, 
и което е по-интересно, се укриват в своята японска 
същност. Повечето японци все още търсят безопасност в 
наметалото на японската мистерия и и се разстройват от 
чужденци, които знаят достатъчно, за да проникнат в тях.  

“Японците днес се отнасят към чужденците различ-
но – зависи от конкретната ситуация. По принцип те днес 
са настроени положително към чужденци от ‘белите стра-
ни’. Говори се за голяма дискриминация на ‘другите чуж-
денци’ – особено от Китай, Корея, Тайван и други азиатски 
страни. Но японските университети се стремят да привли-
чат повече чуждестранни студенти, а някои японски фирми 
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да наемат чужденци от бедни страни и да ги експлоатират, 
като им плащат някакви минимални заплати. Има много 
работници от Пакистан, Китай, Бразилия, Филипините и 
др., които работят полулегално в много японски фирми. 

Някои японци избягват да имат вземане-даване с 
чужденци поради неумението си да говорят английски и 
поради това, че повечето чужденци са за кратък период от 
време в Япония. Например хора, които дават апартаменти 
под наем, избягват да пускат чужденци в тях, защото се 
страхуват от проблеми в общуването и от това, че наема-
телят-чужденец може да си замине внезапно, без да си 
плати наема (имало е такива случаи в Kyoto University). 
Друга причина е това, че чужденците не разбират и не 
следват японските норми на поведение. Например, собст-
вениците на обществени бани и нощни барове в Хоккайдо 
отказвали да пуснат руснаци, защото те се напивали жес-
токо и започвали да буйстват.” (Ialnazov, Notes)  

 Изхвърлянето на чужденците и самоизолирането е 
било спорно, но аргументи е имало. Ако японците не бяха 
изхвърлили чужденците, те можеха да станат просто ко-
лония; правейки това, те постигат основната цел, която 
била да се запази националната идентичност. Далеч от 
подчинение на европейското господство, както всяка друга 
нация в Азия – с изключение, по особени причини, на Си-
ам – Япония останала, точно както през периода на мон-
голците, уникален бастион на независимостта. И това е 
използвано през следващите два века. 

Но след комодор Пери, 1853 г., Япония все пак би-
ла отворена: първо търговски и дипломатически, а после 
дошла модернизацията. 

Нахалството на комодор Пери 
През 1853 г. Матю Колбрайт Пери (10-ти април 

1794 – 4-ти март 1858), рязък, но дипломатично обучен 
капитан, познат с прякора ‘Старата Баба Меца’ получил от 
президента Мелард Филмор заповед да събере екипажи и 
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през нос Добра надежда, Индийски океан, да стигне Япо-
ния с предложение за търговия в пристанището Едо. Той 
знаел какво иска и как да го постигне.  

На 8 юли 1853 г. четирите му кораба, въоръжени с 
най-големите оръдия, които японците някога са виждали, 
минали край Изу и влезли в пристанището Едо. Корабите 
били от най-ново поколение – две парни фрегати, теглещи 
други два със свити платна – тъй че техните оръдия пок-
ривали всички брегови батареи. Точно преди да свалят 
платната, моряците видели снежната шапка на Фуджи 
през лятната мараня.  

За хилядите зяпачи по брега най-изумителното би-
ло, че тези ‘черни кораби’ (както японците наричали кора-
бите на гайджините), наистина боядисани в черно над ва-
тер-линията, доплавали в пристанището срещу вятъра. 

Пери поискал среща с ‘мандарин от най-високо ни-
во’. Благодарение на оръдията и своята непреклонност 
успял да събуди респект в тези ‘хора на церемониите’. Той 
предупредил, че ще се върне с повече кораби, за да при-
еме отговора. Следващата пролет се върнал с осем кора-
ба. Макар, че Пери отказал да се занимава с дребни япон-
ски чиновници и пожелал да разговаря с японския държа-
вен глава, той не разбрал, че е преговарял с представи-
тели на шогуна Токугава, а не на Императора. За Импера-
тора да има вземане-даване с чужденци-варвари било, 
разбира се, немислимо. 

Допитване до петдесет и пет водещи даймьо след 
пристигането на Пери показало, че около една трета са за 
предложението за търговия със САЩ, една трета са про-
тив и една трета се въздържат. Допитали се до мадам от 
бордей в Йошивара. Нейното предложение било да се 
изпратят войници на корабите, дегизирани като амбу-
лантни търговци. Те трябвало да стигнат открито 
море, да напият екипажа, да взривят барута и в пани-
ката да избият чужденците с къси ножове. (Макар и 
неприето, нейното предложение е било не по-
екстравагантно от онова, което било направено при по-
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раншната визита на Пери: отряд от девет самураи се били 
скрили под платформата на приемната къща, където Пери 
се срещнал с японски представители, за да предаде пис-
мото от Президента Филмор. Ако някой от посетителите 
покажел знаци за агресивно поведение, тези укрити саму-
раи трябвало да излязат и да ги разсекат на парчета с 
дългите си мечове.) (Busch, р. 103) 

Илюстрация Пери посрещане от управителя на 
Урага 

На 31-ви март 1854 г., с Конвенцията от Канагава 
Япония била заставена да отвори пристанищата Шимо-
да и Хакодате за търговия със САЩ. През следващите две 
години са подписани споразумения с Англия, Русия и Хо-
ландия.  

Това сложило край на изолацията на Япония.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ,                       
ВОЙНИ И ОКУПАЦИЯ 
Модернизацията при Мейджи 
За Япония думата модернизация не е съвсем точна 

и подвежда. Японците по-скоро приемат чуждата култура, 
която решава някакви проблеми. Тогава решително, кам-
панийно, с голямо усърдие и преодолявайки всякакви пре-
пятствия, я адаптират и разработват. Точно така е било и 
през 7-ми–9-ти век с Китай (мечове, канджи, будизъм, 
архитектура, паркове, секти, учения, книги, чайна церемо-
ния, облекло и т.н. и т.н.).  

Показателно е, че Мейджи едновременно пуска за-
падната култура и реставрира японската монархия, като 
особено силно набляга на японската национална иден-
тичност.  

Японците започват да чувстват, че външният свят, 
вместо заплашителна дивота, може да бъде омайваща 
страна на чудесата. Пери донася уиски, огледала, пар-
фюми, пищови, картофи, миниатюрен влак, телеграф. Ся-
каш се появява нова магия.  

Периодът от 1860 до1900 г. е време на бърза мо-
дернизация (западизация). Деветдесет и трима пратеници 
били избрани за околосветско пътуване до Америка. В 
Щатите те се впечатлили от легла, вестници и парламент, 
удивили се от бързината на влака.  

Муцухито Мейджи (1867–1912) бил първият япон-
ски император, който е станал видим за хората чрез серия 
от пътувания (повече от сто посещения) из цялата страна 
за лични контакти с хората и е бил наистина заобичан от 
народа. Неизбежно той бил обожествяван. 
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Ерата Мейджи е период на утвърждаване на Им-
перията и императора като ‘жив бог’, както и на национа-
лизма. Чак към началото на 20-тия век японците осъзна-
ват отговорността за национална идентичност и колектив-
ност. През Токугава периода управляващата династия шо-
гуни усилила съзнанието за йерархия на статуса, а сега 
японците се осъзнали като едно цяло. Класите се обе-
динили: селяни, занаятчии и търговци се провъзгласили от 
правителството като едно цяло: хеймин (‘обикновени 
граждани’). Самураите се декласирали и се превърнали в 
аднимистрация. Японците получили право на фамилни 
имена. Свободни били да избират с какво да се заемат. 
Обществото формално се изравнявало. Ограничила се 
независимостта на регионите. Въвели се пощите и телег-
рафа.  

Възникнал масов национализъм. Императорът се 
прославял от държавните служители из страната. На съ-
дебната палата в Нагасаки пишело: ‘В тази земя, наречена 
Ниппон, има един, наречен Император, наследник на 
Божеството на Слънцето. Това е неизменно от незапом-
нено време и точно както Слънцето свети високо в небето, 
Той е господарят.’ Символ на Япония станало изгрява-
щото слънце.  

Кокутай (национална същност и национална поли-
тика) станала централна ценност. Проповядвала се изк-
лючителност на японското. “Възгледът за Япония като 
държава-семейство (кадзоку кока), с императора като 
баща, глава на националното семейство, е бил особено 
важно интелектуално оправдаване на имперски-
центрирания национализъм.” (The Cambridge Enciclopedia 
of Japan, р. 148) Първата опозиция от модерен тип, ‘Дви-
жение за човешки права и свободи’ признало императорс-
ката власт. Култивирал се всеобщ патриотизъм – айкоку. 
В Токио, в Шибуя, бил издигнат шинтоисткия храм Мейджи 
джингу, която пазела божествения дух на императора. 
Целият народ дал средства за този национален проект.  

Довели европейски и американски експерти в Япо-
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ния. “Висшите служители в правителството, феодалните 
владетели и всички, които имали достатъчно средства, 
купували параходи... За съжаление на тези първи купува-
чи, парните лодки били прекалено сложни и в ръцете на 
невежи инструментите за управление в морето и подър-
жането на машините били опасни. Японците поставяли 
необучени хора на служба на корабите. Ставали много ка-
тастрофи.” (Busch, р. 111) Започнал да излиза вестник 
‘Майничи’ (‘Всеки ден’). Съставил се японско-английски 
речник. Появили се рикши. Възприел бил Грегорианския 
календар. Възприето било западното облекло. Яденето 
на месо сталано навик. Открита била първата банка. 
Построена била първата жп линия с дължина 128 мили.  

“Имало е все още една класа, която намирала пре-
хода от феодализма на Токугава към индустриализацията 
изключително неприятен. Това били свирепите, горди, въ-
оръжени с два меча самураи, които, макар и удостоени с 
важна роля в нова Япония, в никакъв случай не са били 
подготвени да предадат предишния си статус без остра и 
кървава борба.” (Busch, рр. 111–112).  

Конституция Мейджи. Извършвал се невиждан 
процес на национална икономическа и политическа 
централизация. Приети били закони за поземлен данък и 
за нова образователна система.  

През 1889 г. била приета Конституцията на Импе-
ратора Мейджи. Дай нихон тейкоку кемпо, ‘Конституция 
на Империята Япония’ от 11. 02. 1889 г. е конституция на 
империя, но с народно събрание (Диет) и правителство на 
Императора.  

Конституцията била инспирирана и от американци-
те. През 1878 г. Генрьоин (съветът на старейшините) ски-
цирал проекта, който бил намерен за твърде либерален от 
принц Томоми. “Важни в дебата по конституцията са чес-
тите отнасяния към японското кокутай (национална същ-
ност), императорската линия – ‘непрекъсната за вечни 
времена’, е която прави Япония уникална, и затова Импе-
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раторът трябва да е в центъра на конституцията. Минист-
рите са отговорни пряко пред него. Конституцията утвър-
ждавала основните граждански права по примера на 
западните конституции: свобода на словото, публикации-
те, религията, местоживеенето, събранията, макар че 
всички тези права били ограничени ‘в рамките на закона’. 
Позволявало се на жените да работят. Оформил се фи-
нансов елит. Суверен бил императорът, но заедно с на-
рода. Властта била практически в кабинета, съставен от 
заслужили и от млади самураи – съветници. (The Cam-
bridge Enciclopedia of Japan) 

“Към 1890-те, Япония изглежда кадзоку кока (се-
мейна държава), в която императорът служи като нацио-
нален патриарх. Императорският декрет за образованието 
от 1890 г. изисквал японската образователна система да 
създава ‘добри и верни поданици’, които ще пазят и под-
държат просперитета на Нашия Императорски Трон за-
едно с небето и земята. Портрети на императора и импе-
ратрицата били окачени и почитани във всички публични 
офиси и училища.” (The Cambridge Enciclopedia of Japan) 

‘Мръсни гай-джини!’  
Японците били напълно объркани при масираното 

нашествие на чужденци от цял свят в своята свещена зе-
мя, и то легално, според някакви си конвенции. Кацу Ава, 
виден съвременник, казал: ‘От деня на пристигането на 
Пери за повече от десет години нашата страна е в състо-
яние на неописуемо объркване.’ Никой в Едо не е имал ни 
най-малка идея какво да прави по въпроса, възможно с 
изключение на самия шогун. (Busch, р. 101–102). Дванаде-
сетият шогун Токугава оставил на съвета на старейшините 
въпроса с чужденците.  

Бакуфу не са успели да се справят със социалните 
проблеми, възникнали в Япония за 250 години. Настъпило 
дълбоко социално разстройство. Самураите в основната 
си част били вече декласирани. Класата на търговците се 
развивала и влиянието им нараснало. Идването на Пери 
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станало повод за дълга криза. Появило се нелегалното 
движение на шиши (бунтовници самураи и ронини) за 
възстановяване на императорската власт. Призивът на 
заговорниците бил ‘соно-джой’ (в смисъл на: ‘Върни им-
ператора, изгони варварите!’). Даймьо от Чошу и Сацума 
тръгнали срещу шогуната. Извършено било покушение 
срещу тайро Наосуке в замъка на шогуна в Едо. Токугава 
залязвали. Започнала истинска война между Сачо-Дохи и 
бакуфу. През 1866 г. Иемочи, последният шогун Токугава, 
младо момче, се предал и абдикирал.  

В същото време се извършват серия атентати сре-
щу гай-джини. Убити от самураи, ронини и шиши били: ки-
тайски слуга във Френското посолство, преводач в Анг-
лийското посолство, секретар на Американското посолст-
во. През 1963 е съсечен търговец на име Ричардсън близо 
до Йокохама. В отговор като наказателна акция англи-
чаните бомбардирали столицата на Сацума Кагошима. 

Тогава дошло времето на младия, петнайсетгоди-
шен император Муцухито Мейджи. Той се обградил със 
съвет от начетени самураи: Ивакура, Окубо, Ямагата, Ито. 
Съставил правителството за следващите 40 години. Те 
пренесли столицата на императора в Едо, чието име било 
сменено с името Токио – ‘източна столица’. Японците за-
почнали да се отварят и да се учат от гай-джините, както 
Ямато от китайците. 

Кокутай: Японски национализъм 
Историкът Ноел Буш се изразява доста категорич-

но: “Видима страна на чувството за малоценност е аро-
гантността, насочена към не-западния свят, изразена през 
Втората световна война в японския опит за колонизиране 
на Югоизточна Азия; след войната арогантността е пока-
зана по-скрито в икономическите усилия за доминиране.” 
(Busch, 181)  

По време на Мейджи и след това се развило неве-
роятно масивно движение и се развила идеология на 
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японската уникалност и превъзходство: Нихонджинрон 
(‘Учение за японския човек’), която е жива и днес. Виден 
защитник на тази идеология е например премиерът Ясу-
хиро Накасоне (1982–1987). 

Ямато – първата японска държавна структура, ста-
нала източник на всички ценности и уникалността на стра-
ната (Ямато дамашии). Ямато като име на най-стара 
Япония се появило за пръв път в Генджи моногатари – 
едно красиво литературно произведение, очертаващо кул-
турни и поведенчески специфики спрямо Китай. След сто-
летия забрава Ямато се използвала в късния Токугава шо-
гунат в новото кокугаку – учение за родината.  

Преди Втората световна война Япония е национа-
листична милитаристка тоталитарна държава. Тя се 
готви за отпор срещу своите модернизатори и за хегемо-
ния в Азия. Тогава Генерал Сато казал: ‘Американците 
планират да заплашат нашето съществуване, бъдещето 
на нашата страна, и нашето потомство. Ако ние не осуе-
тим тези планове сега, ние не можем да умрем спокойно. – 
Японско-Американска война е неизбежна. – Ние катего-
рично заявяваме, че Америка е нашия открит и непос-
редствен враг.’ Генерал Араки определил втория главен 
враг – Русия: ‘Япония трябва да се защити срещу онези 
вълци, които острят своите зъби, и онези прокудени котки, 
които се зъбят преди атака. – По един или друг начин, по-
рано или по-късно, Русия трябва да бъде унищожена.’ 
(Steiner, рр. 47–48) 

Коварство и агресия 
През 1904 г. била предприета изненадваща атака 

срещу руската база в Порт Артур с последващо обявя-
ване на война. “Във всеки случай, очевидната прилика 
между Порт Артур и Пърл Харбър – че двете нападения 
предшестват обявяване на война – е може би по-
маловажна, отколкото две други, които са обикновено не-
забелязвани. В двата случая Япония чувствала, не без 
основания, че нейният противник се е преструва, че пред-
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лага дипломатически компромис, за да спечели време, 
което да даде важно стратегическо предимство. И в двата 
случая времето е било най-важно за разбиране на японс-
кия план за войната като цяло. 

Ил. Пърл Харбър 
През 1904 г. военният план бил основан върху 

осъзнаването от Япония, че Русия строи боен флот, който, 
ако се даде време да се присъедини към руските далеко-
източни части,, вече базирани в Порт Артур, ще формира 
комбинация, достатъчно силна, за да осигури контрол 
върху Японско море. Това би премахнало възможността за 
изпращане на японски части на континента и така целия 
шанс за спечелване на войната. 

Както се стекли обстоятелствата, атаката върху 
Пърл Харбър, макар и по-малко успешна от отговора 
през Втората Световна война, позволила на японската 
армия на генерал Маресуке Ноги да държи Порт Артур до 
края на войната.  

През 1931 г. Япония завзела Манджурия в Китай. 
През септември японски армейски единици, разположени 
в Манджурия привидно да охраняват Южния манджурски 
железен път, получен от Русия четвърт век преди това, 
изведнъж се почувствали задължени да завземат област 
от около 400 000 кв. м. и население около 30 млн. души. 
Въпреки че направили това без знанието на правителст-
вото, да не говорим за одобрение, нито армейското главно 
командване, нито правителството сметнали за нужно да 
отменят окупацията или поне да отзоват командирите. 
Вместо това те парафирали окупацията следващата годи-
на, като дали ново име на Манджурия – Манджуко с мла-
дия император-кукла Хенри Пу-и, наследник на династия-
та Манчу, изгонен от Пекин след революцията от 1911 г. 
Великите сили реагирали остро и японците били принуде-
ни да излязат от Лигата на Нациите.  

Американците връчили на генерал Номура лист 
хартия с принципите на суверенитета:  
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– уважаване на териториалната цялост и суверени-
тета на всяка и всички нации;  

– подържане на принципа на ненамеса във вът-
решните работи на други страни; 

– поддържане на принципа на равенство, включи-
телно равенство на търговските възможности; 

– несмущаване на статуквото в Пацифика, освен с 
мирни средства.  

Рузвелт предупредил: ‘Не заставайте срещу нас! 
Изтеглете се от Китай!’ 

На 7. 12. 1941 г. японците направили внезапно на-
падение в Хавай. В късната нощ японски самолети атаку-
вали с ярост и мощ американската военна база в приста-
нище Пърл Харбър. Както при Порт Артур, японците обя-
вили война на сутринта след края на атаката. Били уни-
щожени 4 от общо 8 кораба. Японците загубили 100 души, 
5 подводници и 29 самолета от общо 423. Генерал Яма-
мото пророкувал: ‘Страхувам се, че събудихме спящ ги-
гант!’. Неразбиране в процеса на дипломатическа комуни-
кация било причината на войната със САЩ. (Busch, рр. 
148–149) 

Полиция за контрол над мислите. Според нов за-
кон, прокаран в Диета, били инкриминирани ‘вредните 
мисли’ и била сформирана специална ‘полиция на мисъл-
та’. Ето откъси от един журналистически дневник: “Той ка-
за, че бил назначен в края на август – две седмици след 
капитулацията на Япония – и че преди това бил началник 
на ‘полицията за контрол над мислите’ в съседния град. 
Защото всички, които са били що-годе склонни към прог-
ресивни идеи, ‘полицията за контрол над мислите’ неиз-
менно излавяше и хвърляше в затвора.” (Гейн, сс. 118, 
133) 

Пречупени 

През пролетта на 1945 г. американците бомбарди-
рали Токио и убили 100 000 души! 
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На 6-ти август 1945 г. над Хирошима и на 10-ти ав-
густ над Нагасаки били хвърлени първите и засега единс-
твени атомни бомби над хора. Жертвите били около 
150 000. 

Япония капитулирала и генерал Дъглас Макартър 
– строен, красив като артист мъж на средна възраст, ста-
нал главнокомандващ Окупацията.  

Конференцията в Подсдам решила Япония да се 
развива. СССР бил за окупация на част от Япония по по-
добие на Източна Европа. Русия обаче не успяла да пре-
върне Хоккайдо в комунистическа част от Япония.  

Императорът Хирохито бил готов да понесе 
последствията. В обръщение към нацията той се изразил 
обаче доста ‘пестеливо’: “Военната ситуация се разви не 
необходимо към успех за Япония.”  

Американците заставили Япония да се демилита-
ризира. Била написана нова Конституция. Било създадено 
ново, демократично правителство. Японската армия била 
унищожена.  

Макартър и Хирохито 
Главнокомандващият Макартър формулирал 

следните задачи относно Япония: 
“Ние трябва първо да унищожим милитаристичната 

власт... Тогава ние трябва да построим представително 
управление... Даване избирателни права на жените... Ос-
вобождаване на политическите затворници... Установява-
не на свободно работническо движение... Окуражаване на 
свободната икономика... развиване на свободна и отго-
ворна преса... Либерализация на обучението... Децентра-
лизация на политическата власт...” (Busch, рр. 173–174) 

Макартър се обърнал към Императора за съдейст-
вие, пазейки достойнството на институцията и личността 
му, доколкото е възможно за един командващ окупация. 
“Малкият, тантурест, с бухалски очи Хирохито, роден през 
1901 г., бил скрупульозно обучен за своите бъдещи отго-



210

ворности първо от генерал Ноги, а после, след неговото 
самоубийство в чест на умрелия император през 1922 г., 
от адмирал Того.” (Busch, р. 177) Хирохито прекарал ме-
сеци в подготовка и колебания! Журналистът Марк Гейн 
описва Хирохито така: “Императорът, или ‘Чарли’, както 
го наричахме, е дребен човек, едва пет фута и два дюй-
ма на ръст, в раиран сив костюм като чувал, чиито 
панталони бяха с два дюйма по-къси от обикновената 
дължина. Той има ярко изразен нервен тик и дясното му 
рамо постоянно потрепва. Когато върви, малко отмята 
десния си крак встрани, като че ли не го контролира. 
Той беше явно развълнуван, не се чувстваше удобно и не 
знаеше къде да си сложи ръцете.” (Гейн, с. 159) 

Илюстрация: Макартър и Император Хирохито 
На срещата с Дъглас Макартър той бил плах, но 

поел цялата отговорност. Тълпата в Токио поздравила 
Макартър. Думите на императора били: “Дойдох при вас, 
ген. Макартър, да предложа себе си на съда на силите, 
които вие представлявате като единствения, който носи 
отговорност за всяко политическо и военно решение и 
действие, предприети от моя народ в условията на война-
та.” (Busch, р. 181) 

‘Поемането на отговорността’ било подпомогнато 
разбира се от американските военни: “6. 01. Токио. Днес 
научих, че първият проектоуказ на императора, в който 
той се отричаше от своята божественост, бил всъщ-
ност приготвен в отдела на генерал Дайк. Аз нямам ни-
какви възражения против това, да слагаме наши думи в 
устата на императора. Но ме забавлява и учудва това, 
че щом той произнесе тези думи, ние незабавно публи-
куваме изявление, което възхвалява неговия ‘либерали-
зъм’ и ‘демократичен дух’.” (Гейн, с. 122) 

Все пак актът на императора е силeн и представ-
лява пример за патерналистичното японско поемане 
на отговорност (както и власт) единствено и само от 
Върховния. Някои от неговите воини останали верни на 
Велика Япония и не се предавали. Генерали се самоубили 
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по самурайския кодекс. Куриозна е историята на един 
войник, който се укрил така добре от окупаторите, че не 
научил за края на войната. Шоичи Йокои се крил в пещера 
в Гуам за повече от двадесет и осем години след края на 
Втората световна война. (Асахи Шинбун, 1972) 

Подарък - конституция 
Директива на американските военачалници за Япо-

ния гласяла: 
1. Унищожаване на учението, че императорът или 

народът на Япония или Японските острови са над всичко. 
2. Затваряне на държавните училища, в които се 

преподава шинтоизъм. 
3. Премахване статуйките на древните богове и на 

всички други шинтоистки символи от всички учреждения, 
училища и обществени сгради. 

4. Спиране на официалното поклонение в шинтоис-
тките храмове на длъжностни лица за ‘отчитане’ на раз-
лични важни събития. 

Япония далеч не била икономически унищожена, 
въпреки че за 1945 г. бил отчетен годишен доход на глава 
от населението 17 долара! Въпреки всички разрушения, 
Япония все още поддържала в годно за експлоатиране 
състояние повече заводи и съоръжения, отколкото нейни-
те управници някога са разрешавали да се използват за 
граждански нужди и потребление дори в мирни години. Те 
имали двойно повече мощности от деня на нахлуването си 
в Манджурия през 1931 г.  

Генерал Макартър станал основен автор на 
Японската конституция на мира. Проектът включвал от-
каз от войната, суверенитет на народа, премахване собст-
веността и властта на поземлените феодали. Собстве-
ността на императора се предавала на държавата.  

За две седмици в командването написват, и на 19 
февруари генерал Уитни изненадал японците с новата 
конституция. “Японците са превъзходни политикани. Тях-
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ното объркване не продължи дълго. Щом като се оправиха 
от неочакваността, те се постараха да спечелят време. 
Преди всичко японците заявиха, че тъй като са видели но-
вата конституция само на английски език, не могат да я 
оценят по достойнство. Затова те настояваха за превеж-
дане на новата японска конституция на японски... Най-
лошото и дори катастрофално е това, че тази конституция 
не се корени в японската почва.” (Гейн, сс. 150–152) 

Одзаки, водачът на радикална опозиционна група, 
имал своя програма в две точки – премахване на ки-
тайските йероглифи от японската писменост и нацио-
нализация на земята.  

 

‘Демокурасу’ 
‘Демокурасу’ e японското произношение на анг-

лийската дума ‘democracy’. Окупацията на Япония е безп-
рецедентен акт на ‘агресия на демокрацията’. Американс-
ките генерали нахвърляли ‘на коляно’ проект за японска 
конституция, преди да изчакат предложението на японска-
та страна. Окупацията на Япония е странна и в позитивно 
отношене – тя цели развиване на окупираната страна. 
Япония трябвало да се реформирала от дъното до върха. 

Не се отделяло никакво внимание на японската 
култура и традиции. Безогледно се налагал на нов ред без 
оглед на това доколко той пасва на манталитета на япон-
ците. През следващите десетилетия в няколко подобни 
акции американците показват подобна арогантност, нала-
гайки общочовешките според тях ценности на демокраци-
ята. В това има неподозиран разум: културата не може да 
се трансформира от самосебе си. Никога западните фор-
ми не могат да се изведат от местните.  

Окупацията е било размирно и хаотично време, в 
което демокрацията донякъде била компроментирана от 
хаоса и допусканото беззаконие. Японците били психи-
чески пречупени: гордият и самонадеят национализъм 
на избрана раса и нация се срутил до пълна апатия и 
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нихилизъм: “Японците се мъкнеха уморено по пътя, като 
се скриваха в облаците прах и, както изглежда, бяха рав-
нодушни към всичко... Наполовина изгорелите дъсчени 
хангари се ремонтираха от бригади от апатични японци... 
техните познания по английски език се изчерпват с фраза-
та ‘Моля за извинение’, която те употребяват дето трябва 
и дето не трябва.” Транспортът бил дезорганизиран. “Вече 
втори ден се клатушкам във влака и ще бъда щастлив, 
когато най-после пристигна днес в Токио. Цялото пъту-
ване е смътни откъслечни спомени за студа, снега, без-
крайните закъснения, сандвичите с консервирано месо, 
гарите, натъпкани с очакващи хора, краткия сън и ра-
бота над пишещата машина, която стои на коленете 
ми.” (Гейн, с. 119) 

Как японците се адаптирали към новия ред, включ-
вайки дълбоко вкоренените си привички за сляпо подчи-
нение, личи от следната история. 

Демокрацията, както изглежда, още не била пов-
лияла на вековния японски навик да се подчиняват. На 
19. 12. 1945 г. било получено съобщение от Оити (ост-
ров Кюшу) за стихийна вълна от нарушения на правила-
та на уличното движение. Целият автомобилен транс-
порт – камиони, автобуси, автомобили – дотоклова ус-
корили препускането, че станало опасно да се ходи по 
тесните улици. 

Оказало се, че началникът на военната полиция 
на 32-ра американска пехотна дивизия заповядал да се 
окачат упътвания: ‘Максимална скорост – 35 мили’, и 
измъчените, но покорни шофьори проявявали усърдие с 
всички сили, като се стараели да достигнат макси-
малната скорост. Инцидентът бил ликвидиран, след 
като местният японски вестник поместил редакционна 
статия, в която признавал, че демокрацията е прекрас-
на, но питал: ‘нима е необходимо да се пътува с такава 
скорост?’ 

Вместо японците да се учат на демокрация, аме-
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риканските военни се учели как да командват и при-
нуждават, за да въведат някакъв ред в страната. Липсата 
на власт над хората, които са свинали да се подчиняват на 
властта, довела до интересни последици. 

В цяла Япония американските офицери се виждали 
принудени да прибягват до най-радикални средства, за да 
постигнат резултати. Когато един висш японски общински 
чиновник в голям южен град непрекъснато пренебрегвал 
искането на американците да се поддържат улиците 
чисти, довели го насила в щаба на военното управле-
ние, давли му една метла в ръцете и го накарали да по-
мете. Когато губернаторът на префектурата отказал 
да приведе в ред разрушената сграда, за да се заселят 
там американски генерали, накарали го да дойде в тази 
сграда и му заповядали да остане там дотогава, дока-
то къщата бъде ремонтирана. Желаните резултати 
били постигнати. Улиците започнали да се поддържали 
чисти. Сградата била ремонтирана.  

Японците още не били открили, че техните победи-
тели нямат власт, или по-точно казано, по стария си навик 
се подчинявали на военните, стараели се да не спорят с 
американската армия, но продължавли да саботират за-
поведите на окупаторите и реформите с помощта на 
всевъзможни хитрости, протакания и извъртания. 

Правото по това време не било още засегнато от 
идеята за човешки права. Законът разрешавал на съди-
ята да държи обвиняемия в затвора в продължене на два 
месеца за водене на следствието. Но след това, ако съ-
дията поискал да остави човека да гние в затвора, доста-
тъчно е било само всеки месец да издава заповед за про-
дължаване на задържането.  

Поземлената реформа по идеята на американците 
трябвало да даде земя на бедните селяни. Но те искали 
не земя със закон, в който не вярвали, а заповед на гене-
рал Макартър по въпроса:  

Японските селяни имали определен начин на мис-
лене,, непонятен за американците, които решавали 
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съдбата на Япония в Токио. Твърде малко от тези селя-
ни си представяли точно какъв вид поземлена реформа 
искат да проведат американците, а онова, което знае-
ли, ги плашело. ‘Това значи само – казвали те, - че ще 
получим възможност да купим земя, за която нямаме 
пари да заплатим.’... Ние искаме не нови японски зако-
ни за земята, а заповед от генерал Макартър.” Ха-
рактерно японско доверие към командата, вместо към 
закона. 

Също както в стари времена, но по-смело, японс-
ките селяни прилагали хитрост, за да оцелеят и изпол-
зват плодовете на труда си: 

“–  Ние оставяме хубавия ориз за себе си, - каза 
той, - а по лошия предаваме на събирачите на ориз. 

Всички се засмяха на това като на сполучлива 
шега и започнаха в надпревара да разказват как успяват 
да измамят правителството. Това бяха характерни 
разкази на азиатски изполичари, които водят от векове 
война с помешчиците и правителството. В някои исто-
рии се говореше за хитрости, в някои – за насилия.” 
(Гейн, с. 135) 

Езиковата бариера, както винаги, пречела много. Да 
си спомним, че войната със САЩ във висока степен 
избухнала и от недоразумения в кореспонденцията и пре-
водите от английски на японски: 

 “ – Какво е това ‘Ейе, дабурю, дабурю?’ – попитах 
аз. 

–  Вие го знаете! – каза той.... Той написа с пръст 
на изпотения чаен поднос буквите ‘J. W. W’ (Ай дабъл ю, 
дабл ю).” (Гейн, с. 137) 

 

Виновните 
Започнал дебат или по-точно скандал по нацио-

налната катастрофа и виновните за нея: На 7.12. 1945 в 
Токио по радиото журналист прочел следната равнос-
метка за виновните за японската съдба – по списък 1300 
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имена:  
–  357 души от Долната камара, гласували по запо-

вед на своите господари,  
–  165 члена на горната камара,  
–  168 убийци и главорези прикривали престъпле-

нията си под максата на патриотизма,  
.–  130 генерали и адмирали,  
–  86 главатари на дзайбацу, натрупали богатства 

от войната,  
–  114 профсъюзни ръководители,  
–  70 журналисти,  
–  50 учени предали науката и журналистиката,  
–  23 съдебни чиновници. 
Преследваните за военни престъпления, включи-

телно участие в окупацията на Манджурия и финансиране 
на войната, се прикривали доста умело. Така например 
окупационните власти търсели доказателства за ви-
ната на семейство Хома и ги разпитвали. Било извест-
но, че преди войната и по военно време семейството 
Хома извличали богатства от големите даймьо и от 
народа. Изкупували земя и я продавали на чудовищни це-
ни. Занимавали се с лихварство, търговия, банкерство и 
афери и така натрупали стотици милиони.  

“Хома казаха, че те никога не са излизали извън 
границите на Япония. 

–  Никога ли? – попитах аз. 
–  Никога – отговори по– старият Хома, –  с изк-

лючение на един път, когато пътувах до Манчжурия. 
–  Какво сте правили в Манчжурия? 
–  Просто ходих там. 
–  Просто ходихте?” (Гейн, с. 93)  
В основните училища учителите пазели национа-

листическите учебници отпреди войната. Капитан Хартли 
разказвал, че на 2. 01. 1946 г. в селището Отуки, в клас-
на стая открил дълъг шкаф със забранени книги по 
‘етика’, пълни със снимки на японски подводници, пара-
ходи и самолети камикадзе. Но всичко завършвало мирно 
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и даже с парти: Почерпили военните инспектори и учи-
телките им прислужвали. Директорът се изразил доста 
ласкателно: ‘Много е печално, че американската армия 
не изпраща по– често в Митумине свои офицери като 
капитан Хартли, за да ни помогнат да се приобщим към 
демокрацията.’ 

Американците намирали и бивши служители от 
‘Полицията за контрол над мислите.’, които хващали и 
хвърляли зад решетките всеки, изказал се колебливо или 
срещу националистичната политика на правителството.  

Дзайбацу – огромните фамилни концерни, които в 
съюз с правителството подготвили и осъществили финан-
сово войната, били най-мощните виновници. Те на 
практика си останали ненаказани, въпреки взетите мерки. 
Дзайбацу държали съдбата на цяла Япония в свои ръце.  

След крушението никой официално не смеел да 
защитава Дзайбацу, но всеки имал респект към тях, даже 
американците. Те били вдъхновители на японската агре-
сия. И след войната те държали в ръце японското прави-
телство. Но какво да се прави? Ако някой успеел да раз-
руши дзабацу, най-малко за близките десет години щял да 
настъпи хаос или да възникне социалистическа икономика. 
Ако някой национализирал банките на дзайбацу, цялата 
банкова система щяла да рухне. Ако дзайбацу наистина 
били разорени, нямало изобщо кой да инвестира в Япо-
ния. 

Дзайбацу Сумитомо уж била планирана за разтур-
ване по нареждане на американците. Но ето как станало 
това. Американците поискали от Сумитомо да се се преус-
троят. Те реорганизирали само 4 от своите 102 компа-
нии! Ясно било, че тази реорганизация е направена само 
на книга. ‘Но все пак нищо не можем да сторим.’, признали 
американците.  

Така че е дълбоко съмнително, че за 1945 г. нацио-
налният доход на човек от населението в Япония наистина 
е бил... 17 долара, както е в официалните статистики. 
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Военно и мирно насилие 

Изстъпления на армията в Китай 
Японската армия през двайсетия век е направила 

няколко неща, които си остават уникални: две коварни на-
падения на чужди престанища с последващо обявяване на 
война, непредизвикано, незаконо и агресивно окупиране 
на част от чужда държава (Китай), страната, дала кул-
турата на японците. Но върхът на всичко са изстъпленията 
на японските войски в Китай. “Един очевиден пример е 
начинът, по който пленниците и мирното население били 
третирани от настъпващите японски сили. Далеч от де-
монстриране на излишно рицарство, японците изглежда са 
били склонни да извършват ненормални по мащаб 
зверства. От гледна точка на японската репутация за изк-
лючителна вежливост, това изглежда някаква загадка. 
Книги като тази на Рут Бенедикт: Хризантема и меч, по-
късно допринасят за разнищване на пъзела с търпеливо 
обяснение на японски понятия като он, (‘наложени задъл-
жения’) и гири (‘взаимни ангажименти’). Въпреки това, 
коства значителни усилия за повечето западняци да раз-
берат, че далеч от изключване на свирепостта, японс-
кака вежливост е била просто неин огледален образ и 
че двете са необходими и компенсиращи аспекти на япон-
ската душевност. Което е еднакво характерно за привидно 
противоречивите следи е тяхната висока степен на интен-
зивност. 

Още преди войната да избухне, японците предпри-
ели своя офанзива в Китай. През 1937 г. те атакували 
Шанхай, Нанкин и много други градове. Летели ниско над 
градовете и стреляли с картечници по хората. На 22-ри 
юни 1940 паднали 51 000 убити и 65 000 ранени. Япон-
ците използвали отровни газове без колебание още от 
1938 г., преди да е избухнала световната война. 

Войските проявявали невиждани зверства при 
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окупацията на Нанкин. Според американски наблюдате-
ли около 40 000 мирни жители били убити и 20 000 жени 
– изнасилени. Много сгради били ограбени от войниците, 
включително посолства, резиденции и голяма част от 
чуждата собственост. Магазините и складовете били 
систематично ограбвани от войниците, често с камиони и 
под командата на офицери. По-малко разпространени в 
Америка били новините за същата съдба, сполетяла много 
други, по– малко важни градове, където убийствата, 
грабежа, плячкосването и изнасилването бележели вли-
зането на японската армия. “Известно е че аморалността е 
проблем във всяка армия, но изнасилванията на китайски 
жени от японски войници в Нанкин и където и да са 
стигнали, разкриват по шокиращ начин тяхното незачитане 
на човешките права и обикновеното благоприличие. Тъй 
като това поведение е очевидно разрешено от коман-
дващите, то е шокиращо”, пише Щайнер (Steiner, Behind 
the Japanese Mask, Зад японската маска, р. 49) 

Станно и загадъчно е всичко това. Откъде се взема 
тази свирепост? А че я има и то отдавна, не подлежи на 
съмнение: самураите и междуклановите войни с безжа-
лостното избиване на победените войски и изтънчените 
мъчения го доказват. На единия полюс – несравнима веж-
ливост, а на другия – несравнима свирепост. Как се е 
оформила тази полярна душа, или ние нещо не разбираме 
и наричаме непровилно едното учтивост, а другото 
свирепост. Може би става въпрос за нестабилност, която 
се прикрива в мирни условия.  

Агресията спрямо сънародници и японски ценности 
е още по-странна и в очите на хората от Запад не е раз-
личима от лудостта. 

Подпалването на Златния храм 
През 1950 г. в пристъп на безумие един от послуш-

ниците на будистката обител Кинкакуджи (златният храм) 
подпалва храма, най- знаменития културен паметник на 
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древната японска столица Киото. За писателя Юкио Ми-
шима, според когото гибелта прави Прекрасното още по– 
съвършено, това събитие било дълбок потрес. 

Той написал романа Златният храм, в който нав-
лиза в ума на главния герой.  

Неговият герой се бунтува срещу красотата. Той, 
недъгавият млад монах, отритнат от света, копнеещ за 
любов и обхванат в пламъците на разстройството, и хра-
мът, вечният еднократен израз на красотата, стоящ спо-
койно в огледалното езеро – една противопоставка, неп-
риемане, протест и акт на унищожение... Отново душевен 
строй, който няма нищо общо с нашите западни предста-
ви.  

Смътното и необичано Аз. Героят се пържи в не-
определеност и негативност. “Ще преувелича, ако кажа, че 
никак, ама никак не исках да видя мама. Все пак ми беше 
мъничко домъчняло за нея, но ненавиждах нежните й из-
лияния, както и изобщо бурните изблици на чувства между 
роднини и близки и може би търсех всевъзможни оправ-
дания за тази своя ненавист. Виновен за всичко беше отв-
ратителният ми характер... Но понякога измислените от 
самия мен мотиви ми натрапваха такива невероятни емо-
ции, че дори се смайвах. Освен това те просто не бяха 
мои.”  

Той е отвратен от настоятеля на манастира – дзен 
адепт, но и развълнуван от женската плът. ”Бях чувал, че 
настоятелят си пада по женската част, и винаги когато се 
опитвах да си го представя отдаден на плътска наслада, 
ми ставаше смешно, и тревожно. Как ли, интересно, се 
чувстваше жената, притисната в обятията на това розово и 
меко като оризов сладкиш тяло? Вероятно започваше да й 
се струва, че меката розова плът се простира до края на 
света; че тя самата е в нещо като гроб от плът.  

Не можех да се примиря с мисълта, че един дзен– 
будистки монах изобщо има плът. И си обяснявах безн-
равствените похождения на Учителя с дълбокото му же-
лание да презре своята; да се избави от нея. Но защо в 
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такъв случай презряната му плът поглъщаше толкова 
храна, бе тъй лъскава и загладена и толкова ревностно 
криеше в себе си духа му? Защо бе тъй послушна и кротка 
като отлично дресирано домашно животно? Иле бе по-
скоро държанка на душата му...  

Срамувах се от условията на своето съществуване, 
или, казано по-просто – от самия себе си. Мислех си, че 
ако се примиря с тях, ако ги преглътна и се успокоя, това 
ще е краят ми. Оставех ли се на омразата, имаше какво да 
мразя, и то колкото щеш. Майка ми и баща ми е трябвало 
да направят всичко възможно, за да ме оперират още като 
дете. Сега вече е късно. Но и двамата са ми напълно без-
различни и дори не ми се занимава да ги мразя. 

Бях убеден, че е невъзможно някога някоя жена да 
ме обикне.”  

В пристъп на страст и самопрезрение той прави 
секс със старица. “Сбръчканото старческо лице на вдови-
цата не бе нито красиво, нито одухотворено. Но уродли-
востта и старостта му сякаш неизменно доказваха душев-
ното ми състояние – никакви мечти, никакви илюзии. Кой 
би могъл да гарантира, че и най-голямата красавица няма 
да се превърне в такава грозна бабичка, ако я разгледаш 
безпощадно трезво, без илюзии? Грозните ми крака и това 
лице... Ето в какво бе работата. Гледах действителността 
в очите и тъквмо това подклаждаше възбудата ми... Тога-
ва открих логиката на еротизма си. Произтичаше от логи-
ката на инвалида, че е пристигнал, без да тръгва, без дори 
да помръдва от мястото си; че душата му е неподвластна 
на мъка и тревога... А желанието ми расте, става все по-
неудържимо. Защото чудовищните ми цепеници никога 
няма да се докоснат истински до онези красиви крака.”  

Дълбоко наранен от обречеността си на грозота, 
героят губи своите очертания. “Вече споменах, че единст-
веното, с кото още от дете се гордеех безкрайно, бе дъл-
боката ми увереност, че никой не може да ме разбере; че 
не изпитвам ни най-малко желание да изразя ясно и отк-
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рито мислите и чувствата си. Вярно, винаги съм искал да 
имам точна представа за себе си, но едва ли причина за 
това бе само желанието да се разбера напълно.”  

Подобен тип ‘криза на идентичност’ е типична за 
японския исторически сложил се строй на душата. 
Егото се замъглява, притиска и разтваря. Хората не гово-
рят открито за мислите и чувствата си, те отвикват да ги 
изразяват и така губят очертанията им, губят очертанията 
на собствения си аз: “...дълбоката причина за съществу-
ването ми бе фактът, че не мога да бъда разбран.” 

 
Протест срещу красотата. “Опиянението от красо-

тата на Златния храм правеше част от мен, от душата ми, 
непрозрачна и ми отнемаше възможността да се поддам 
на всякакво друго опиянение. Затова трялбваше непре-
менно да му се противопоставя, като положа неимоверни 
усилия...  

Протестът продължава срещу лъжата, която хра-
мът крие и позволява. “Колкото до годишния доход на 
Златния храм, според единия от събеседниците той по 
всяка вероятност надхвърля пет милиона йени. А колко е 
нужно на една дзен-будистка обител да преживява – с 
таксите за ток и нода и други дребни разходи, надали по-
вече от двеста хиляди. Е, а останалото? Къде отива оста-
налото? Ами много ясно! Настоятелят държи послушници-
те 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, сякаш се ползват, разбираш ли, с екстеритори-
ални права. Такива трябваше да се изстискват най– без-
милостно.”  

А още по-силно е непримирието с вечността на 
красотата. “Изобщо дарените с живот създания не прите-
жават неотменното качество на Златния храм да същест-
вуват еднократно, веднъж и навеки.”  

 “Красотата, драги… красотата, която толкова оби-
чаш, е мираж, илюзия, родена от онази излишна част от 
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душата ни, която принадлежи единствено на съзнанието. 
Илюзия на ‘другия начин да понасяш живота’, за който по-
пита. Бихме могли дори да кажем, че не съществува ни-
каква красота. Да, бихме могли, но собственото ни съзна-
ние придава на тази илюзия сила и реалност. От гледна 
точка на съзнанието красотата не е утеха. При все че от 
брака между красотата, която не е и не може да бъде уте-
ха, и съзнанието се пръква поколение, рожба. Мимолетна 
като сапунен мехур и съвършено безнадеждна. Светът я 
нарича изкуство.  

–  Красотата... – понечих да кажа и заекването ме 
задави. Колкото и нелепо да беше, обзе ме подозрението, 
че тъкмо прекрлонението пред красотата е причината за 
моя недъг. – Красотата... прекрасното... – продължих – 
са вече мои най-големи, смъртни врагове.”  

Учителят Дзенкей потвърждава болезненото му 
усещане за незначителност. 

–  А кой е по-дълговечен? Аз, такъв, какъвто ме 
виждат хората, или аз, такъв, какъвто си представям, че 
съм? 

–  И единият, и другият са еднакво недълговечни. 
Колкото и да се самоубеждаваш, че характерът ти е вечен, 
рано или късно на всичко му идва краят. Докато влакът 
лети, пътниците са неподвижни, нали така. А спре ли той, 
те пък се раздвижват. И движението, и покоят имат край. 
Смъртта е истинският покой, но кой знае колко дълго трае 
тя.” Усетих, че са ме разбрали чак до дъното на из-
терзаната ми душа. За пръв път бях опустошен, празен. И 
в тази празнота нахлу като бистър, буен поток куражът да 
осъществя замисленото.”  

Храмът продължава да е сякаш недосегаем. 
“След малко, когато споменът за красотата оживя в мен, 
познатият образ започна все по-ясно да се очертава на 
фона на нощта. Представата ми за прекрасното се таеше 
в тази мрачна и отпуснала се сякаш на колене форма. 
Паметта възкреси отделните му части, те засияха, а бля-
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съкът им се разля в безкрайността и постепенно целият 
храм изникна пред мен, озарен от странната светлина на 
самото време – ни ден, ни нощ. Никога досега Златният 
храм не се бе явявал пред погледа ми тъй ослепително 
великолепен; никога досега не бях виждал всяка частица 
от него да сияе. Сякаш съдбата внезапно ме дари с при-
същата единствено на незрящите способност да виждам. 
Осветен от собственото си сияние, Златният храм стана 
прозрачен и макар да стоях на брега на езерото, погледът 
ми обхвана и фреските по тавана в Чоондо, и загубилата 
блясъка си позлата по стените на Кукьочо. Изящната 
външност се бе сляла в пълна хармония с вътрешност-
та.... А високо, на самия връх на покрива, вперил поглед в 
безконечната черна нощ, бе застинал фениксът... 

Павилионът Сосей бе мост от света на строгия ред 
към света на пълния хаос и на чувства катоплътската 
страст например... 

Не разбирах обаче дали Златният храм бе красо-
тата или пустотата на нощта, която го обграждаше. Може 
би и едното, и другото... Дзенската повеля е да се освобо-
диш от святото и от себе си, за да постигнеш просветле-
ние.  

“’Погледни назад, огледай се на вси страни и убий 
веднага оногова, когото срещнеш!..’ Така гласеше начало-
то на онова знаменито място в ‘Риндзайроку’. Останалото 
рукна от само себе си: ‘Ако срещнеш Буда, убий го! Ако 
срещнеш будистки патриарх, убий го. Ако срещнеш све-
тец, убий го. Ако срещнеш баща си или майка си, убий ги! 
Ако срещнеш свой сродник, убий го! Само така ще постиг-
неш избавление! Само така ще се освободишщ от оковите 
на греховния свят.” 

Думите ме избавиха от злата магия на безсилието. 
И тялото ми се наля със сила. Част от съзнанието ми про-
дължаваше да твърди, че постъпката ми е безсмислена, 
но силата, нахлула в мен, не се боеше от това. Трябваше 
да я извърша тъкмо защото беше безсмислена.” 

И идва мигът на акта. “Грабнах възглавницата и 
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голямата кърпа и станах... 
Тичах. Заобиколих храма откъм северната му стра-

на. Краката ми свикнаха със задачата си и не се препъва-
ха. Мракът ми правеше път, водеше ме.  

Влетях в храма откъм Сосей, през западната врата, 
която бях оставил отворена. Хвърлих с размах възглавни-
цата и кърпата върху купчината пред Йошимицу.  

Сърцето ми биеше радостно, мокрите ми ръце тре-
переха. На всичко отгоре кибритът се бе навлажнил. Пър-
вата клечка не се запали. Втората пък се счупи. Едва тре-
тата пламна в шепите ми.  

Вече не помнех къде точно бяхп мушнал сноповете 
слама. Затърсих ги опипом. Открих ги миг преди клечката 
да загасне. Отпуснах се на колене и този път драснах две 
клечки едновременно. 

Пламъкът освети сламата и по нея пробягнаха 
чудновати сенки. Искрата пролази по единия сноп, пре-
върна се в огън и мигновено се разля настрани. Гъстият 
дим понечи да го скрие, но той се метна неочаквано и за-
хапа мрежата против комари. Всичко наоколо като че ожи-
вя...” (Юкио, Златният храм) 

Канибалът Сагава 
Потресаваща e историята на Иссеи Сагава, са-

мопризнал се канибал, убил и изял тялото на немската си 
учителка в Париж през 1981 г. Японците казват, че той е 
дявол, чудовище, игра на природата. Но има интелектуал-
ци, които му симпатизират, защото е пресякъл границата.  

Арестуван и признал си, Сагава бил сметнат за 
невменяем на процеса в Париж през 1983 г. След година 
бил репатриран от Франция. След две години в японска 
болница бил пуснат. Японската полиция заявила, че не 
може да го обвини в нищо, защото французите не пред-
ставили доказателства. Сега Сагава живее като писа-
тел и даже му бил издаден паспорт да посети Германия 
през 1992 г., където станал гост-звезда в телешоу. В 
интервюто за немския тв канал Сагава разказва: ‘Аз се 
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чудех, откъде да ям първо. Насочих се направо към ду-
пето, от дясната буза..., но не можех да я отхапя... Така 
че взех нож за плодове от кухнята... Най-после аз ядях 
красива бяла жена, и мислех, че нищо не е така вкусно. 
Тогава опитах от други места.’  

Един от неговите симпатизанти, психиатърът Шу 
Кашида, смята че: ‘Яденето на човешко месо е същото 
като асимилиране на себе си с тялото, което ядеш. В за-
падния свят има много исторически случаи в племената, в 
които се яде месото на уважаван човек. В случая на Сага-
ва това е крайна форма на адмирация от всеки японец на 
бялата раса.’ 

Разказът на канибала е уникален, защото другите 
убийци от този тип избягват да разказват за престъплени-
ята си –  пример за мислене на немислимото в личен 
план. Въпреки че в родната си страна бил наречен ‘чудо-
вище’, от книгата му били продадени 200000 копия в Япо-
ния. А книгата на Джуро Кара за същия слуай: Писма от 
Сагава, била продадена в тираж 320000 копия! (March, р. 
58) 

Саможертва  

Камикадзе-пилотие 
Една причина за това, че японците били склонни да 

пренебрегват любезностите, обичайно отнасяни към во-
еннопленниците е била, изглежда, че самите те са пред-
почитали смъртта пред залавянето. Идеята за капиту-
лация наистина е била така чужда на японските войници, 
че около 25 години след войната все още са откривани 
пещерни обитатели. Даже по-впечатляващо, отколкото 
липсата на внимание към пленниците или жителите на 
окупираните територии – специално последните, тъй като 
Япония ги е изчислявала, разглеждайки войната като от-
мъщение срещу Европейския колониализъм – са били 
изискванията, които японците са имали към самите себе 



227

си.” (Bush, p. 159) Няколко хиляди млади хора са добро-
волци-камикадзе. Камикадзе-пилотите са били без 
съмнение пример за героична саможертва.  

 

Сеппуку на Мишима Юкио 
Известният писател Мишима Юкио, истински пат-

риот и радетел за връщане към ценностите на традицион-
на Япония, постъпил като самурай и си направил публично 
сеппуку в знак на протест срещу модерна Япония. Този акт 
бил организиран с предварителен сценарий.  

Придружен от четирима студенти – самураи от 
‘Обществото на щита’, своята протестна организация, 
Мишима пристигнал в най-голямата база на Силите за са-
моотбрана, а комендантът вече чакал знаменития писател 
в кабинета си. После, размахвайки мечове (самураите ви-
наги са се отнасяли с известно пренебрежение към огнес-
трелното оръжие), разпъдили щабните офицери и взели 
няколко генерали като заложници. Мишима заповядал 
гарнизонът да бъде събран на плаца и се обърнал към 
всички с пламенна реч, призовавайки войниците да тръг-
нат с него към Парламента и да настояват за възраждане-
то на императорската армия. Но Мишима не разчитал, че 
призивите му ще се увенчаят с успех, така че те имали 
чисто ритуален характер преди последното действие на 
церемонията. Речта му не траяла и пет минути. Писателят 
се върнал в кабинета на коменданта, скандирал три пъ-
ти: ‘Да живее императорът!’, и си разпорил корема. 
Един от студентите му последвал примера му и с това 
всичко свършило. 
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ЯКУЗА:                                          
МАФИЯ НА ‘ОТХВЪРЛЕНИТЕ’ 
Не ми пука кой път следвам 
в пътуването в плаващия свят. 
Това зависи от вятъра. 
Якуза и самисен 
 
‘Този свят е объркано съновидение’, затова ‘докато 

живея в този свят, аз трябва да се опитам да не сънувам 
грандиозен сън, а да живея спокоен живот... Спането е 
удоволствие; при събуждане, аз сънувам ада. Да продъл-
жаваш да спиш, това наричам рай.’ Това е негативният 
хедонизъм на Кокан. Този хедонизъм владеел духа на 
Якуза. Това пише японският народопсихолог Хироши Ми-
нами (Hiroshi Minami, Psychology of Japanese People, р. 94).  

Якуза-но мичи 
Якуза-но мичи значи ‘пътеката на якуза’. Пътеката 

на якуза е дълга във вековете.  Думата Я-ку-за означава 
‘8-9-3’. Я – 8, ку – 9, за – 3. Това идва от японската хазарт-
на игра Оичо-кабу. Като цяло разликата между нея и 
‘Black Jack’, и двете – игри на карти – е в това, че в Оичу-
кабу броят на  картите е 19, а не 21. Както виждате, сумата 
на 8, 9 и 3 е 20, която е без ценност в Оичу-кабу. Оттук 
името якуза означава ‘безполезен’. Това не означава, че 
те са безполезни за обществото, а означава, че якуза са 
хора, които по някакъв начин не се побират в обществото, 
обществено невключени, изхвърлени.  

Кабуки-моно 
Произходът на якуза може да се проследи далеч 
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назад чак до годината 1612, когато хората, известени като 
кабуки-моно (лудите), станали известни за местните влас-
ти. Те се обличали чудато, подстригвали се особено, дър-
жали се лошо и едновременно с това носели дълги мечо-
ве, с което бързо привличали вниманието на всички.  

Кабуки-моно имали лошия навик да стряскат и те-
роризират всички наоколо. Те стигали дотам да  промуш-
ват хора за удоволствие. Кабуки-моно били особени саму-
раи, които давали плашещи имена на своите банди и го-
ворели на характерен жаргон.  

Нещо забележително била тяхната вярност един 
спрямо друг. Те се защитавали един друг независимо от 
заплахата, даже ако това значело да отидат срещу своето 
собствено семейство.  

Кабуки-моно били от самото начало самураи (ри-
цари) на шогуна или на даймьо, които през по-дълги вре-
мена на мир губели своята работа. Те били известни като 
самураи без господари, ронини, и някои от тях започнали 
да бродят из Япония като банди разбойници, ограбващи 
села и малки градове.  

Мачи-якко  
Якуза не искат обаче да се разглеждат като потом-

ци на кабуки-моно, а вместо това признават за свои ‘пра-
родители’ мачи-якко (градски слуги).  

Тези мъже грабвали оръжие и защитавали селата и 
градовете срещу гнева на Кабуки-моно. Те имали профе-
сии като собственици на магазини и кръчми, или били 
бездомни войни (ронини). Мачи-якко били изкусни ко-
марджии, което ги направило много тясно свързани един 
с друг и с техния водач, както днешните слуги на Якуза. 

Мачи-якко станали скоро народни герои, уважавани 
от гражданите за тяхната помощ срещу кабуки-моно. Ма-
чи-якко били често по-слаби и по-лошо тренирани и въо-
ръжени от кабуки-моно и по този начин сравними с анг-
лийския Робин Худ, който се борил срещу принц Джон и 
неговия подчинен – шерифа на Нотингам.  
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Създадени са много приказки и пиеси за мачи-якко.  
Съвременните якуза според тази версия са се появили не 
по-рано от средата на 17-тия век. Нейните членове били 
бакуто (‘комарджии’) и текия (‘улични продавачи’). Тези 
имена на членовете се използват в Якуза и до днес. С 
времето се добавят още няколко категории якуза, които се 
описват заедно с бакуто и текия.  

Почти всички членове на Якуза имат една и съща 
социална среда: бедни, престъпници и маргинали 
(неприспособени). Якуза станала като семейство за тях. 
Те получавали помощ при проблеми, внимание и могли да 
се чувствуват сигурни.  

 
“’Истинкият’ произход на Якуза зависи от това чия 

‘истина’ купувате, пише журналистът-изследовател Крис-
тофър Сеймур. Някои твърдят, че якуза наследяват маро-
дерстващите гангстери, които тероризирали стара аграрна 
Япония. Те харесват да виждат себе си като нещастни, но 
рицарски Робин Худовци, принудени да ‘живеят в сенките’. 
Това е наистина смесена традиция, наследена от безза-
конните и самураите от хазартните бърлоги и странопри-
емниците на стария път Токайдо. Якуза обичат да подчер-
тават по-героичната страна на мита, мачи-самураите. Като 
войните самураи, якуза доказват своите отокоики (своите 
‘топки’, мъжественост) чрез стоическа издържливост на 
болка, глад и затвор.  

Татуировки и Юбицуме 
Обичайно е якуза да татуират себе си, обичайно е 

да татуират на телата си знаците на своите кланове. 
Произходът на татуировките на якуза идва от баку-

то. По обичай те татуират черен кръг около ръката за вся-
ко престъпление, което са извършили. В края на краищата 
свидетелство за сила е, когато якуза изтърпява нужните 
около 100 часа бодежи за голяма татуировка на гърба. Та-
туировката трябва да показва, че якуза не е склонен да се 
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приобщи към правилата и нормите на обществото. 
Сега татуировката илюстрира принадлежността към 

клана.  
 
Юбицуме  е, когато якуза отрязва един от своите 

пръсти и го изпраща на кумичо, боса. Това се прави като 
извинение за неподчинение. Юбицуме може да се направи 
за изкупване на престъпление, но също така за спасяване 
от посегателство на едно от ‘децата’.  

Когато сте направили нещо, което вашия кумичо не 
харесва, вие вземате остър нож,  отрязвате върха на 
пръста, завивате го в хартия и го изпращате на кумичо, 
като молите за неговата прошка. 

Ако провинението е първо, си отрязвате върха на 
кутрето, след това идва ред на върха на другото кутре и 
така нататък.  

Ето защо можете да видите членове на Якуза, кои-
то са без няколко от своите пръсти. 

Това помага често в прегрешенията, но ако напра-
вите нещо много сериозно, като например да предадете 
целия клан, тогава нищо няма да ви отърве от екзекуция.  

Юбицуме произхожда от бакуто. Ако комарджията 
не може да изплати дълга си или нещо подобно, крайчеца 
на  кутрето се отрязва, което поврежда ръката до известна 
степен. Това води до последствието, че въпросният човек 
не би могъл да държи своя меч така добре, както преди. 
По този начин другите хора могли да видят, ако човекът не 
си е платил дълга, което би могло да донесе сигурни 
проблеми, понеже хазартните игри винаги са били забра-
нени в Япония. 

Хора на сянката 
В езика на якуза обикновените хора са катаги, сък-

ратено от ката ги но шу, ‘регулярни хора’, които ходят на 
слънчева светлина. Якуза, от друга страна, са хора на 
сянката и избягват вниманието на другите. Тук предавам 
личните впечатления и информацията, събрана от Крис-



233

тофър Сеймур. “Но често около мен те не се крият добре... 
Мъжът, чакащ на опашка на пощата в жълт бананов 
костюм; зад волана на бял чист BMW ...”. (Seymour, Yakuza 
Diary) 

Якуза е отчаян човек, който посвоему протестира. 
Това е човек от сянката. 

“Исторически казано, масите в Япония и досега са 
пренебрегвани и третирани като хора в сенките от власт-
та. Следователно, антисоциалният човек или поведение 
раждат симпатията на масите като символи на бунт срещу 
тази власт. Въпреки че такъв човек може да не го съзнава, 
но нещастието на якуза е било посрещано с емпатия.”, 
размишлява японски психолог (Minami, 95). Якуза били 
самопрезиращи се бегълци от обществото. Те се унизява-
ли и самоунищожавали. Хата Кийоджи, якуза от миналото, 
се изповядва: “Знаейки колко глупав е якуза, аз знам, че 
съм наистина грешен. Моля те, прости на чичо си, момче... 
Якуза, доколкото гледат на себе си като на социални нес-
ретници, смятат, че не заслужават да се отдадат на щас-
тието, което обикновените хора намират във всекидневие-
то. Удоволствието да си човек, удоволствието от любовта 
между родители и деца е за якуза твърде голямо щас-
тие.... Беглецът от закона е винаги натоварен с дълбока 
печал, носейки нещастието на живота...  

Якуза не може да се влюби. Престъпникът приема, 
че е престъпник.” (Minami, 68–69) 

Това едва ли все още е така, имайки предвид ши-
рокообхватния хедонизъм на якуза. Ако якуза е нещастник 
в сравнение с обикновения човек, а той си е бил поначало 
конска муха и щастието не му е било позволено, тогава 
какво да кажем за якуза? 

Известният писател на ганстерски романи Горо 
Фуджита е написал около петдесет книги за Якуза и пише 
в най-голямото собствено списание на гангстерите. Една 
от неговите книги, сантименталната поема ‘Човешка 
скръб’ рисува мрачните затворнически условия и практи-
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ката на по-низшите гангстерски членове да се ‘изповядат’ 
за престъплението на по-висш затворник. 

’Якуза не са престъпници’, обяснява Якуза-бос от 
Токио. ‘Престъпниците са антисоциални, непатрио-
тични и недисциплинирани като животни. Якуза не са 
диви животни. Ние имаме традиция и спазваме закона, 
както нашия собствен закон, така и закона на държава-
та.’ 

Якуза се описват като неудачници, а карат големи 
коли в страна с малки коли; преди – Кадилаци и Линкълни,  
сега – Мерцедеси и БМВ-та. С цигари между зъбите, много 
якуза обикалят с велосипеди. Но официално обичат да се 
возят в Бентли с японско знаме. Носят много пари в брой. 
Носят си пачки за нощните барове. Някои са откровени 
шутове. В баровете пият уиски Джони Уокър. Неизменно 
са твърди (още един точен стереотип). Докато по-високият 
бял мъж (който в Америка би бил среден ръст) изглежда 
огромен и животински, даже да е слаб, определено даже 
дребен якуза има имиджа на скандалджия. Преди да се 
занимавам с Якуза, като обикновен журналист, аз срещах 
шефове на японската индустрия и мастити политици, но те 
ме впечатляваха само защото знаех отпреди за тяхната 
мощ и богатство. Якуза, от друга страна, ме впечатляваха 
от самото начало. (Seimour) 

В следвоенните години обществените сили са 
тласнали много млади хора към Якуза. Бащите със сини 
яки, точно както и чиновниците с бели яки, са били задъл-
жени да работят дълги дни, което ги отдалечило от отг-
леждането на децата. Липсата на контролиращо влияние и 
дисциплина на силната бащина фигура често са водели до 
диви неконтролируеми момчета. Повечето якуза няма 
какво хубаво да кажат за бащите си. Голям процент от 
Якуза са продукти на разведени или разделени родители 
(някои твърдят към 30 % срещу средните 2.1 %). Нямащи 
баща или ментор, много якуза описват чувствата отчужда-
ващи и антисоциални като деца. Те се насочват от учите-
лите в безизходни средни училища, откъдето е отрязан 
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пътя за висшите училища. Стават престъпници на мото-
циклети (босодзоку). 

Паралелно общество  
Японската Якуза  изгражда паралелна социална 

вселена, която се върти под всяка институция и индустрия 
в нацията. Това е вцепеняваща мисъл, защото излиза, че 
е вярна преценката за “византийската природа на японс-
ките ‘легитимни’ корпоративни и ‘демократични’ полити-
чески институции. Структурата на организациите на Якуза  
са, обаче, наистина откровени и в основни линии неиз-
менни. Въпреки че в днешно време има малки независими 
гангстери, абсорбирани от масивните групи, феодалнното 
оябун – кобун (баща – син) отношение между боса и 
войника е все още е основна единица на всички гуми (гру-
пи) и каи (сътрудници). 

Верността към един оябун е пълна, безвъпросна и  
безпрекословна. ‘Ако твоят бос каже, че преминаващата 
врана е бяла, гласи една стара якуза-поговорка, то тя е 
бяла.’ 

По неотменна традиция, и Якуза се организира в 
кланове. Най-големите от тях са:  

–  базираната в района Кобе-Осака Ямагучи-гуми; 
–  базираната в Киото Айдзу Котецу; 
–  базираните в Токио Инагава-кай и Сумийоши-кай, 

Борьокудан.  
Според закон от 1992 г. около 50 000 якуза по-

паднали под заплаха от съд. Извършени били масови 
арести, но на ниско ниво. Босовете разпръснали групите и 
активностите. Големите босове като Ямагучи-гуми с бос 
Йошинори Ватанабе и Айдзу Котецу с Токутаро Такаяма 
извършвали законни дейности и протестирали срещу не-
конституционността на новия закон. Те се организирали в 
‘Далекоизточното Братство’ (Кьокуто-кай). 

Ганстерските групи са свързани в сложни мрежи от 
лични отношения, установени от Шинто-базирани респек-
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тивно-отнесени церемонии, наречени саказуки, които об-
вързват мъжете за цял живот. Много гангстери могат на-
истина да проследят своите корени назад до девет-
найсети и даже осемнайсети век, докато някои от най-
мощните гангстерски групи са били основани в последните 
десетилетия. 

Босът Токутаро Такаяма е описан наживо от 
Сеймур: “Висок, белокос и впечатляващ, почитаният бос 
имаше свои собствени идеи относно новите закони. ’По-
лицията е ‘насилническа банда’, настоява Айдзу Котецу. 
Неговата организация поддържа мнозинството от подзем-
ните банди и дейности в района на Нара и Киото въпреки 
разрастващия се клан Ямагучи-гуми. ‘Ние сме патриоти! 
Мога да ви дам имена на политици, които приемат пари и 
поддръжка от мен, тогава да отидем до Токио и ме прони-
жи в гърба! Якуза се бори срещу комунистите и даде 
работа и дисциплина на отпадналите от образование и 
работа, които нямаха какво да правят, освен да причи-
няват неприятности. Сега полицията се занимава с всеки, 
свързан с мен – даже сина ми, който не е якуза!’ (Seymour, 
р. 23) 

Ямагучи-гуми, ‘Дженеръл Мотърс’ на Якуза, и дру-
гите банди публикуват списания и книги и даже продуци-
рат филми, прославяйки своята история. В Япония чинов-
ници, жени и отаку – компютърни изроди, които се плашат 
от всеки човешки контакт, имат гангстерите за герои. През 
януари 1993 г. в Саппоро Якуза извършиха показно убийс-
тво със самурайски меч (всъщност едно от многото).  

Поглед върху престъпността в Япония 
Това не е анализ на престъпността, а просто птичи 

поглед. В Япония по улиците не се вижда престъпност. 
Туристът и посетителят на страната за по-дълго време по 
правило не стават свидетели на кражби, скандали, сбива-
ния. Чужденецът не е обект на престъпни атаки. Престъп-
ността съществува, но е ‘скрита’ или ‘контралирана’ – 
дребни бандити не вилнеят никъде. Навярно това е така, 
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защото Якуза държи под контрол тази тъмна сфера на 
обществото. Не е възможно да проявиш самоинициатива и 
да извършваш безпрепятствено онези дейности, с които 
Якуза се е заела: секс-индустрия, хазарт, наркотици, из-
нудване.  

Като цяло престъпността в Япония през годините 
на икономическата стагнация расте. И тя има отношение 
към онези спекулации на пазара, които предизвикват дъл-
госрочната криза.  

Криминални атаки (1984-2001) 
Илюстрация: Crim. offenses table 
 
година  брой на случаите  Брой на 
докл. на полицията арестите 
1984  1 588 693  1 002 923 
1985  1,607,697  1,032,879 
... 
2000  2,443,470  576,771 
2001  2,735,612   542,115 (White 

Paper on Police. National Police Agency (Oct. 31, 2002) 
И така, броят да регистрираните в полицията кри-

минални случаи от 1984 г. до 2001 г. е нараснал от милион 
и половина до два милиона и седемстотин хиляди, близо 
два пъти. А в същия период броят на арестите (да ни го-
воримм за осъдените), е намалял от един милион на по-
ловин милион. Така ножицата се е разтворила дотам, че 
процентът на разкриваемостта е намалял от 63, 1 % до 20 
%!  

Защо това е така? Ето още една загадка на съвре-
менното японско общество. Дали става въпрос за промяна 
в начините на регистрация на престъпността и оттук про-
мяна в цифровото изражение, което не отразява действи-
телното състояние? Едва ли, защото промените в цифри-
те са плавни, няма скок поради друго измерване.  

Анализът е много труден, но фактът е фрапиращ: 
престъпността расте двойно, а разкриваемостта намалява 

http://www.npa.go.jp/police_e.htm


238

двойно за песледните петнайсетина години.  

Якуза и властта 
 
Якуза контролира най-общо нелегалния бизнес в 

Япония, организираната престъпност, както и голяма част 
от политическата корупция. От 1950 г. насам Якуза са мно-
го богати, разклонени и всепроникващи и техният дневен 
ред е трудно отделим от този на правителството. Има 
силно символично отношение между двата сектора, които 
благоприятстват понятето за Япония като хармонично, 
свободно от престъпления общество. Това е обаче в 
много висока степен една илюзия. Даже пренебрегвайки 
много широкоизвестни (и често свързани с Якуза) прави-
телствени и бизнес-скандали, урбанистичните японци из-
питват своя дял от недокладвани изнасилвания, стрелби и 
наркомания. Но ако има по-малко крадци и случайни 
убийци по улиците на Япония, отколкото в Съединените 
щати, причината е че Якуза  си вменява като граждански 
дълг да поеме опасните типове в своите ганстерски групи, 
по този начин превенирайки развитието на единаците-
престъпници.  

Даже американските медии, които нормално прие-
мат дезинфекцирания имидж на Япония, прикриха провала 
на брокера на политическа власт Шин Канемару, който 
получил 4 милиона подкуп от агенция за пратки.  

Якуза на пазара 
Рекет, проституция, наркотици, манипулации на 

борсата, компютърно хакерство... Якуза контролира и ле-
гални сфери на бизнеса, където е възможна свръхпечалба 
или потопяване в ‘сива икономика’... Якуза например конт-
ролира товарния превоз от Осака до Нигата.  

Сто хиляди са организираните гангстери в Япо-
ния (данните са поостарели). За сравнение: В Америка 
мафиотите са към 2000. Годишният доход на Якуза се из-
числява на $ 50 000 000 000 (50 милиарда долара)!  
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Днес, както и в миналото, Якуза  съществува, за да 
удовлетвори обществената нужда от порока. А никой япо-
нец не се нуждае от порока повече от платения служител. 
Те работели по двайсет часа на ден и това е било в осно-
вата на японското чудо... Даже когато този човек свърши 
своя дълъг работен ден, той не го оставя зад себе си. По-
вечето нощи те продължават деня си в безчислените ба-
рове, клубове, салони за масаж и ресторанти, които са 
струпани в центровете на градовете. След няколко скъпи 
уискита те са склонни да отпуснат гарда, превръщайки се 
в родни братя на свобода до късни часове и последния 
влак до отдалечените предградия.  

Повечето пари, оставени в пъбовете и ресторанти-
те, отиват в Якуза. Всичко това е част от японския огромен 
свят на мидзу шобай, тъй наречената ‘водна търговия’, 
която включва много гейша клубове, салони за масаж и 
откровени публични домове. Не е чудно, че Якуза  пе-
чели шепнещото одобрение на японския бизнес и в също-
то време буди страх и неприязън. 

В началото на деветдесетте години на миналия век 
една банда в Осака създала ‘антинаркотичен център за 
помощ’. Те наели офис, напечатали памфлети и тогава 
използвали фалшиви документи, за да осигурят огромни 
правителствени средства. ‘Центърът за помощ’ изчезнал 
на следващия ден, след като парите дошли.  

Токийска банда заплашила да публикува бюлетин –  
Дворно куче, който, вместо да защитава потребителя, бе 
използван, за да изтръгне пари от непочтени компании, 
които насочвали средства с тази цел. Здраво плащане от 
$ 12.5 милиона, осигурило спиране на бюлетина с негови-
те нараняващи облагания и създало упорити слухове.  

Наистина, Якуза  направила изнудването истинска 
форма на изкуството. Тяхната практика на сокайя още 
играе върху страха от ‘загуба на лицето‘ у управляващите. 
Якуза ще купи дял от акции и тогава ще заплаши 
корпорацията с ‘разстройване’ на акционерното събрание 
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с неудобни въпроси . Компанията обикновено ще предот-
врати скандала с плащане на големи тихи пари.  

 
*** 
Преди десетина години президентът на Ито-

Йокада, корпорация, която притежава ‘7 – 11’, се прими-
ри с позора, след като бе разкрито, че е платил един 
милион долара в миналите години, за да спре сокайя 
заплахите. Много големи компании създадоха специални 
отдели по якуза-отношенията и покриха тези плащания 
като ‘социални разходи’.  

 
*** 
Пощенската компания, сравнима с американската 

‘FedEx’, е била измамена да обезпечи два и половина ми-
лиарда долара като заем на Инагава-кай банда от Токио 
и нейните компании. Измъкнатите пари след това са 
използвани за купуване на дялове в някои от най-
големите японски корпорации през застрахователните 
компании Никко и Номура.  

 
Правене на пари от пари е понятие, което Якуза все 

повече харесва. Наистина, те са дълбоко въвлечени в 
борсовата манипулация в последните години и са факти-
чески съществена причина за падането на Токийската 
фондова борса и смъртта на ‘пренагрятата’ ‘балонна 
икономика’. За две и половина години след пика през 1989 
г., индексът Никкей на Токийската фондова борса се срина 
с 60 процента, със спад в оборота 80 процента и загуба на 
реалната стойност наполовина. Към края на 1995 г., Ник-
кей си върна 10 процента от своята предишна стойност, 
без да се вижда край на японската рецесия. 

‘Аз бих нарекъл това Якуза-рецесия’, казва 
Райсуке Миязава, бивш шеф на отделението за организи-
рана престъпност при националната полицейска агенция... 
По време на периода на надуването на балона, компании-
те станаха много небрежни относно контактите с органи-
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зираната престъпност. 
 
*** 
Малката кредитна асоциация Гифу Шоджин била 

подкрепена от правителството със сливане с друга 
финансова институция, за да оцелее. Тогава настъпило 
фантастично откритие: От 110 милиона долара лоши 
дългове около 70 милиона са за организирани криминални 
групи. Фактът, че тази провинциална банка, намираща 
се на 180 мили от Токио, е била ‘в леглото’ с ган-
стерите, шокира японците. 

 
*** 
Бяха организирани серия убийства на висши бан-

кери.  
 
*** 
Якуза носи пряка и косвена вина за 350 милиар-

да долара катастрофа, която стопи спестяванията на хо-
рата и изпрати шокови вълни по финансовите пазари в 
света.  
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ГЕЙША:                                         
ЗАГАДКИ НА ЯПОНСКАТА               
ЕРОТИКА  
‘Гейша’ не е онова, за което си мислим в рамките 

на западните представи за Япония. Гейша буквално озна-
чава ‘човек на изкуството’, от гей – изкуство, занаят, и ша 
– ‘човек’ в значение на наставка за професия или занима-
ние. При това терминът е отново неточен, защото става 
въпрос за момичета, за жени, и по-правилно е японското 
гейко – ‘момиче на изкуствата’. “Въпреки че се е превър-
нал в един от символите на японската култура, все още за 
мнозина светът на гейшите е обгърнат от тайнственост и 
повечето са си изградили погрешна представа за него.”, 
пише Минеко Ивасаки (Iwasaki with Rande Brown, Geisha a 
life, Животът на една гейша, с. 14) 

Караюкаи: ‘Върбовият свят’  

Китайският корен 
Отново историята започва в Китай. ‘Плаващ свят’, 

‘върбов свят’, или ‘квартал на върбите’ в Китай от древни 
времена е място на края на града, край реката, където 
мъжете получават най-пикантните развлечения и удовол-
ствия: компания и танци на млади момичета с поетични 
имена и майсторска платена любов. Върбата тук е образ 
на гъвкавост и устойчивост във времето – момичетата от 
‘върбовия свят’ са били не само красиви и млади – те е 
трябвало да си останат млади във времето и да устояват 
на тежестта на своята професия. Те са усвоявали не само 
изкуството на любовта. Трябвало е да могат да разговарят 
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със своите богати и начетени клиенти, да пишат красиво и 
най-вече да танцуват и да пеят.  

Китайците имали право на няколко съпруги, а по-
богатите си вземали и наложници. Купували ги от техните 
родители или настоятели. Домовете за любов в ‘квартала 
на върбите’ купували момичетата с договор от техните ро-
дители (настойници) и в определени случаи са могли да ги 
продават като наложници. По правило те ги ползвали за 
развлечение на своите клиенти.  

Както и другите елементи на традиционната ки-
тайска култура, и това изкуство или сфера на живота била 
заета и приложена в своя оригинален вид, а после проме-
нена, от японците.  

Както се вижда, в традиционен Китай сексуалното 
майсторство на платените жрици на любовта е било свър-
зано с всички останали ‘женски’ изкуства, съставляващи 
забавлението на взискателни господа – компания, серви-
ране на напитки и блюда, калиграфия, танц, музика.  

Караюкаи 
Така е било и в Япония, до ерата Токугава. В Стра-

ната на изгряващото слънце е имало и има цели райони, 
наречени караюкаи, чието съществуване е подчинено на 
един основен принцип – доставянето на естетическа нас-
лада. ‘Караюкаи’ в превод означава: ‘свят на цветя и вър-
би’: жриците на забавлението трябва да са нежни като 
цветя и гъвкави като върби. Другото име на квартала за 
забавления е юкио, или ‘плаващ свят’, както и Йошивара, 
(‘щастливите полета’), квартал на удоволствията. Такива 
квартали са били обособени във всички по-големи градове 
в Япония. В тези квартали мъжете отивали без оръжие.  

Културата на караюкаи има около триста годишна 
история в Япония. Старата столица Киото станала център 
на това изкуство там се създали най-добрите школи. 
Кварталът на върбите в Киото близо до река Камогава но-
си името Гион кобу. В края на шестнайсети век генерал 
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Тойотоми Хидейоши обединил страната. Той управлявал с 
желязна ръка и не одобрявал празните развлечения, за-
това преместил ‘квартала на върбите’ извън императорс-
ката столица, чак в град Фушими. Но животът си иска сво-
ето, хората имат нужда и от забавления и ето че лека-
полека в Киото възникнал нов квартал на забавленията. 
(Ивасаки, с. 50) През трийсетте години на двайсетия век 
Гион Кобу процъфтявал именно благодарение на щедрите 
си спонсори от старата аристокрация.  

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

Илюстрация: Гейко от Гион, Киото 
Майко и гейко живеят и се обучават в пансион, на-

речен окия (известен като ‘дом на гейшите’). Те разпре-
делят времето си между многобройни, продължителни 
репетиции, спазват стриктно суров режим, който може да 
се сравни само с натоварването на примабалерините и 
концертиращите пианисти. Управителката на окията не 
жали средства, за да осигури израстването на младата 
гейко в истински професионалист. От своя страна след 
дебюта си всяка гейко остава в пансиона за определен, 
предварително уговорен период – обикновено между пет и 
седем години, - време, необходимо, за да се покрият раз-
ходите, направени за обучението й. След изтичането на 
този срок гейшата става финансово независима и заживя-
ва отделно, въпреки че продължава да поддържа профе-
сионални отношения със своята окия, която я лансира и й 
осигурява ангажименти.  

Единствено гейшата, избрана за ататори – нас-
ледничка на дома окия, остава в него и запазва фамилно-
то име.  Гейко се числи към семейството на окията и пряко 
е осиновена от съдържателката на окията по силата на 
договор между родителя (бащата) и караюкаи.   

“Както вече казах, момичето, което постъпва в окия, 
все едно заминава да учи в пансион, загърбва изцяло 
връзките си с външния свят и много рядко има възможност 
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да вижда родителите си, въпреки че те имат правото да я 
посещават. За бъдещата ататори обаче нещата стояха по-
различно. Тя на практика престава да бъде дъщеря на 
родителите си, тъй като собственичката на дома, която я 
подготвя за своя наследничка, я осиновява.” (Ивасаки, с. 
23) Най-често това е свързано и с промяна на името и 
фамилията.   

След реставрацията Мейджи за мнозина от японс-
ките благородници настанали трудни времена и те се при-
нудили да изпращат дъщерите си в караюкаи, за да им 
осигурят изискан начин на живот. Железният режим и 
строгата дисциплина не й били приятни, но тя стаила не-
годуванието си зад маската на игрива, очарователна ко-
кетка – поведение, което й и позволявало да печели. Едно 
от основните задължения на всички майко и гейко е да за-
бавляват гостите на така наречените ‘чайни’, в които се 
устройват приеми за тесен кръг елитни посетители. Не е 
изключено при подобен род контакти да се породят ро-
мантични чувства и взаимно привличане. Гейко може да се 
омъжи.  

На Мияко Одори, празника на столицата, “грими-
раната майко въплъщава японския идеал за женска кра-
сота. Тя придобива класическите черти на хейанска прин-
цеса от XI век. Лицето й е съвършен овал, кожата – бяла и 
безупречно гладка, веждите – извити полумесеци, устата – 
розова пъпка, а косата – черна като гарваново крило. Фи-
гурата й е леко закръглена, а дългата шия се подчертава 
от вдигнатата нагоре коса.” (Ивасаки, с. 126) Белият слой 
помада води началото си от древен дворцов обичай. Той 
се намазва на лицето, за да може императорът да разли-
чава лицата на посетителите си през тънкия параван, зад 
който императорът остава.  

Гейко са водещи фигури и на фестивала Гион (Ги-
он мацури). Той се провежда в Киото от повече от хиляда 
години насам. Започва в края на юни и продължава до 24 
юли. Включва характерни шинтоистки церемонии и ритуа-
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ли. На 17 юли например местните богове се приканват да 
се качат на специално приготвените за целта свещени но-
силки (омишоши) и процесията обикаля квартала.  

Основното изкуство на майко и гейко са традицион-
ните танци. Древните дворцови танци са в основата на 
драмата Но, възникнала през четиринайсети век. Тя е 
аристократична, величествена и лирична. Театърът Кабу-
ки, появил се две столетия по-късно, напротив, е бил 
предназначен за народа. Той притежава много по-голяма 
виталност и може да бъде сравнен със западната опера. 

Традиционните японски танци подчертават връзка 
със земята. Майко и гейко танцуват с таби (бели памучни 
чорапки с един пръст). Кимоното на майко се казва хики-
цуги. “Кимоното е произведение на изкуството и не бива 
да има никакъв дефект, затова се съхранява най-
грижливо. Много от кимоната имат имена, също като кар-
тините.... Не съм броила всичките си кимона, но мисля, че 
са над триста. Всяко струваше между пет и седем хиляди 
долара, тоалетите за специални поводи – значително по-
вече.” (Ивасаки, с. 206) 

Джиута е смесена форма на изкуство, която 
включва пеене и свирене на шамисен и кото. Кото и ша-
мисен са струнни музикални инструменти, пренесени в 
Япония от Китай. Кото е вид триструнна лютня, която се 
поставя на пода. Шамисенът също е триструнен, но е по-
малък и на него се свири като на виола. Той се използва 
за акомпанимент на много от танците на майко и гейко.  

Тези изкуства в ново време се изучават в специа-
лизираните училища за гейши – Ньокоба. В Ньокоба се 
преподават дисциплините, които всяка гейко трябва да 
овладее – танци, музика, етикет, калиграфия, чайна цере-
мония и аранжиране на цветя... За съжаление обаче в 
академията не се изучават никакви научни дисциплини, 
нито чужди езици. Дипломата от Ньокоба, специализира-
ното училище за гейко, не дава професионална свобода.  

Караюкаи изостава от развитието на съвременна 
Япония. В него действат твърде много правила, несъв-
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местими със свободата и професионалната реализация 
вън от развлекателната сфера. “Боя се, че скоро този 
‘Свят на върбите’, убежище на традиционната японска 
култура, може да спре да съществува.” (Ивасаки, с. 255)   

Одзашики 
Японското изискано парти в чайната (очая) се на-

рича одзашики и обикновено се превежда като ‘банкет’. 
То трябва да се превърне за гостите във върховно изжи-
вяване. За тази цел нищо не бива да бъде оставено на 
случайността. Домакините на чайната са се постарали да 
осигурят най-добрата кухня, приятна компания, разтовар-
ваща атмосфера – всичко необходимо, за да бъдат въз-
будени сетивата и освободен духът. Одзашики продължа-
ва няколко часа в специално помещение и както чайната 
церемония е чудесна възможност да оставиш зад гърба си 
грижите и суетата на всекидневието. Уютът на очаята, 
очарованието и артистичните умения на майко и гейко, 
интелектът на гостите – всичко трябва да се съчетава в 
хармония. 

“Обслужването е поверено на накаи (жени, които 
поднасят храната), но гейко наливат на гостите саке... 
Храната не се приготвя в очая, а се донася от първокласни 
ресторанти и е съобразена с предпочитанията на кли-
ентите. 

Едно одзашики струва доста скъпо – около петсто-
тин долара на час. В тази цена се включва ползването на 
помещението и услугите на персонала. Храната и напит-
ките, както и компанията на определен брой гейко, се зап-
лащат допълнително. Така един двучасов банкет с вечеря 
за няколко души в компанията на три-четири гейко може 
да достигне цена две хиляди долара.” (Ивасаки, с. 122–
124) 

Клиентите на одзашики са японци и чужденци от 
най-висшите кръгове. 

“В определен момент на вечерта идва ред на ар-
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тистичните изяви на гейко. Има два вида гейко – тачиката 
и джиката. Тачиката е главен изпълнител – освен че е ве-
ликолепна танцьорка, тя е обучена и да свири на различни 
музикални инструменти – шамисен, флейта, барабани. 
Тачиката започват обучението си по-отрано и дебютират в 
ранната си тинейджърска възраст, докато джиката прик-
лючват обучението си по-бързо и могат да започнат и по-
късно... джиката свири на шамисен и пее... 

Заплащането на гейко се изчислява за определени 
отрязъци от време (обикновено четвърт час) и се прибавя 
към сметката на клиента. Но освен това е обичайна прак-
тика клиентите да оставят на гейко щедри бакшиши, които 
пъхат в гънките на обито й. Всяка гейко има право да за-
пази този бакшиш за себе си.” (Ивасаки, 125) 

Гейко – самостоятелни личности  
Гейко се обучават и работят изключително интен-

зивно. “Работех седем дни в седмицата, 365 дни в годи-
ната, откакто навърших петнайсет. Не ползвах почив-
ни дни – работех със същото темпо и в делници, и в 
празници. Мисля, че нямаше друга гейко в Гион, която да 
работи на такъв режим. Но аз си го бях избрала добро-
волно и не се оплаквах. Предпочитах това, отколкото 
да стоя без работа.” (Ивасаки, с. 174) 

Като истински японки, гейко се стремят към самоу-
съвършенстване без граници. “Самата аз бях най-строгия 
си критик. Вдигах летвата все по-високо и по-високо и се 
стремях да постигна абсолютното съвършенство.” В съ-
щото време повечето са съвсем неопитни: “Бях в пълно 
неведение по въпросите от по-интимен характер.” (Иваса-
ки, с. 179–180) 

Гейко са самостоятелни, общуват с колоритни лич-
ности. Те трудно биха заменили бляскавия си живот с 
улегнало, осигурено макар и охолно съществуване. От 
друга страна, адаптирането на гейко към живота вън от 
окията е много трудно. Още повече, че образованието в 
Ньокоба не се признава за танцьорско образование в теа-
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търа и танците извън караюкае. 
’Светът на цветята и върбите’ се ръководи от по-

различни правила, но също има норми, които трябва да се 
спазват. Тук една извънбрачна връзка е допустима при 
положение, че не са прескочени определени инстанции. 

Някои майко и гейко могат да стигнат до професия-
та на куртизанка, но това се смята за падение на ‘момиче-
то на изкуствата’. “Така Юрико се озовала в квартала за 
развлечения ‘Шимабара’. Там момичетата се обучавали 
за куртизанки или елитни проститутки. Церемонията, 
символизираща съзряването, при тях означавала да бъ-
дат дефлорирани от някой от богатите клиенти, кой-
то бил готов да заплати скъпо за тази особена приви-
легия.” (Ивасаки, с. 224) 

Сексуална природа и култура  

Japanese gals! 
Японките имат върховна репутация на красиви, 

фини, елегантни, мили, услужливи и невероятно секса-
пилни момичета! Не знам каква PR-кампания работи или 
става дума за инерция на имиджа без възможност за пряк 
опит – Япония е далеч и е много скъпа.  

Във всеки случай, ако надникнете в еротичните и 
порно-сайтове, ‘Asian gals’ са специална и много търсена 
рубрика. Тук няма ‘European gals’ или ‘African gals’. И сред 
тези азиатки почетно място се отрежда на японките.  

Но най-често западните момчета се лъжат – най-
сексапилните и източени девойки са китайките. В интер-
нет-дискусия за японските момичета изказаните мнения са 
в спектъра: ‘не ги познавам’ – ‘чувал съм че са страхотни’ 
– ‘те са най-хубавите в света’ – ‘мечтая да бъда с японско 
момиче’. 

Ето няколко реплики от една он-лайн дискусия 
между западни момчета: 
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“Мисля, че азиатските момичета са бомба. Там, къ-
дето живея, не мога да видя много азиатски момичета, но 
от малкото, които виждам и с които съм общувал, смятам, 
че са умни и аз не бих имал нищо против гадже от Азия.” 
(nature, 2002) 

“Между другото, колко от онези, които смятат, че 
японците са най-красивите хора в света, биха флиртували 
с корейка или китайка?”  (richardp, 2003/8/13)   

“Аз съм от Финландия и мисля, че японките са най- 
красивите момичета в света. Искам да имам японска при-
ятелка. И за мен ще бъде голяма чест, ако мога да бъда с 
японска девойка някой ден!!” (Teme2003/8/13)  

“Аз лично обичам азиатските момичета по няколко 
причини. Намирам ги за много сладки и мили, имащи де-
тински изглеждащи лица, независимо дали е свенливост 
или щастие, и аз лично смятам, че всичко е в усмивката. 
Приятелите, които имам от Япония, са мили и грижовни.” 
(Shockwave2003/7/4) 

“Всяко момиче с чужд акцент е по-привлекателно от 
сънародничките. То ти дава много повече пространство за 
фантазиране, особено ако си на 17 години...” 
(nxain2003/7/2) 

“Едно нещо, което много японски момичета показ-
ват, са очи, търсещи любов, както и болшинството моми-
чета в Азия. Те са верни приятелки и партньорки за разли-
ка от европейските девойки... Японските момичета са мно-
го романтични, така че не е изненадващо за мен, когато 
някои от тях са с който и да е от друга раса. Самият аз съм 
привлекателно черно 17-годишно момче, който много 
харесва японските момичета и предпочитам японка или 
каквато и да е азиатка пред нашите тук.”(Aura X2003/7/2) 

“Японските жени са сред най-красивите по света!” 
(GoodFella2003/7/1) 

“Бих излъгал, ако кажа, че не съм предпочитал 
японска приятелка. Но не съм човек, който ще обособи 
японките просто защото са различни. Японските жени са 
точно толкова различни, колкото всяка европейска жена. 
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Мисля, че типичният възглед на японската жена към секса не е 
весел. Но моите опити с японски приятелки говорят, че те вина-
ги обичат и разбират, да не говорим, че са извънредно красиви.” 
(PizzaBoy2003/6/10) (Asian gals, Discussion Forum, Japan-
guide.com) 

Тук мненията се различават толкова, че няма тен-
денция, освен че всички тези млади момчета не виждат 
затвореност, лицемерие, асексуалност или некрасивост у 
японката. Напротив, изказват се оценки за изключителната 
й красота.  

Част от ‘Туристическа Япония’ или по-точно японс-
ката имидж-индустрия е и етикета, който носят момичета-
та от Киото и специално ‘майко’ и ‘гейко’-момичетата от 
Гион. На един надпис четем: “Жените от Киото са хвалени 
като най-елегантните жени в Япония с тяхното грациозно 
поведение, учтивия диалект на киотчани и финия вкус в 
кимоното... Майко (асистент-гейшата) в цветно кимоно с 
пищното оби и дълги ръкави е истинска жива кукла.” (Kyoto 
Maiko Girls). На снимките наистина виждаме прекрасно 
облечени и гримирани кукли. Лицата им са сто процента 
девствени и толкова детски, колкото се полага на 
момичета от предучилищна възраст. Но за женска красота 
и елегантност може да се говори само отвъд този кукленс-
ки тип – там, където наистина се забелязва жената. Бели-
лото и червилото, кокът и плътното обгръщане на тялото 
от кимоното оставят малко място за женственост дори при 
по-зрелите гейко. А жените в Киото, според моя личен 
опит, съвсем не са измежду най-красивите в Япония.  

И къде е тази японска красота, която не виждат по-
вечето постоянно живеещи или прекарали дълго време в 
Япония? Къде са японките по световните подиуми? Колко 
японки са ставали Мис Свят или Мис Вселена? Странното 
при тази красота е, че в японските магазини за облекло 
манекените са към сто процента бели жени и мъже.  
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Тялото 
Преди повече от трийсет години един скандал 

гръмнал в японската общественост. Ичиро Кавазаки, тога-
вашен посланик на Япония в Аржентина, издал книгата 
Япония демаскирана (‘Japan Demasked’). В тази книга Ка-
вазаки стига до крайно отрицателна оценка на японската 
физическа красота.  “Японците, написал г-н Ичиро Каваза-
ки, са може би физически най-малко привлекателните хо-
ра с изключение на пигмеите и хотентотите. Членовете на  
така наречената Монголоидна раса, към която японците 
принадлежат, имат плоски безизразни лица, високи скули 
и дръпнати очи. Техните фигури са също далеч от строй-
ни, с диспропорционално голяма глава, удължен торс, и 
къси, често криви крака.” (‘Japan Demasked’) 

След публикацията Кавазаки бил отзован и осве-
домен, че скоро ще бъде пенсиониран. Министерството 
на външните работи отрекло, че това решение има как-
вото и да било общо с неговата книга. Била обяснено, че 
той бил останал достатъчно дълго в Аржентина, и му 
придстои оттегляне поради напреднала възраст. “Ако 
един посланик е джентълмен, изпратен вън от страна-
та да лъже в интерес на своята страна, то Министер-
ство на външните работи е сбор от господа, които ос-
тават у дома, за да правят същото.” Кавазаки прекарал 
по-малко от година в Аржентина, но даже в Япония хо-
рата се пенсионират, когато те достигат, а не когато 
те доближат пенсионна възраст. “Може би Кавазаки бил 
пенсиониран, в края на краищата, защото той видял по-
малко красота в японците, отколкото тогавашния Ми-
нистър на външните работи; може би, защото той не 
можал да получи разрешение за публикуване на книга, 
което бе негов дълг. Стана голяма дандания около тази 
книга и аз винаги съм мислел, че въпросът с разрешени-
ето бе основният проблем. Но никой никога не постави 
въпроса на Кавазаки. Така че аз го попитах. Той ми каза: 
не, той не помолил за разрешение, защото той разг-
леждал тази нова книга като ревизирана версия на дру-
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га, по-стара, наречена ‘Японците са такива’. Но в него-
вия собствен предговор към Япония демаскирана той 
нарича своя труд ‘напълно нова книга’. (Е ли това лите-
ратурен или дипломатичен гаф?)” (Mikes, р. 90)  

Японките и японците не са некрасиви. По западните 
стандарти, особено на англосаксонския тип тяло, те са 
просто елегантни. По градовете на Северна Америка и 
Северозападна Европа японките изпъкват със своите лица 
и фигури като привлекателни жени.  

Японките са симпатични, по детски чисти и фини. 
Много японки са просто красиви, особено лицето. Те умеят 
да се обличат, особено младите. Малките гърди най-често 
са предизвикателно оформени, с развити щръкнали зърна. 
Торсът е източен и елегантен, коремът е приятно плосък. 
Японката е слаба генетично. 

Онова, което при критичен поглед бихме оценили 
отрицателно, е един ‘юношески тип недоразвитост’. Липс-
ват мастните окръгляния на гърдите, бедрата и таза. Кос-
тната система е очертана, хълбоците са геометрично 
близко до формата на костите на таза. Дупето е ‘пестели-
во’ на плът, относително плоско и не образува плавна дъ-
га. Краката са къси, най-често не са прави и вдлъбнати 
навътре. Даже красивата японка има малко несъразмерно 
за стандартите на белите хора тяло. 

Японката и японецът, по силата на  своята свитост, 
не се държат свободно с тялото си и рядко ‘играят’ с него. 
При секс японката най-често оставя тялото си в ръцете на 
мъжа и на гравитацията. 

Нравите  
Онези, които са били в Япония за повече време и 

не като туристи, знаят от опит, че там господства въздър-
жанието и свитостта по отношение на секса. Откъде идва 
японската свитост и избягване на сексапилното поведе-
ние?  

Обикновено западните хора се заблуждават, че от-
съствието на християнство е предпоставка за свободни 
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сексуални нрави. Но има конфуциански нрави. “Конфу-
цианското учение има възможно все още най-мощното 
влияние върху това, как японския мъж и жена се отнасят 
един към друг. Конфуций е мислел, че жените са по-низши 
от мъжете и че сексът е за правене на бебета. Тези два 
принципа остават в сърцето на сексуалното поведение в 
Япония.” (Taylor, 1983, p. 185) 

Освен конфуцианството японските нрави относно 
удоволствията, тялото и секса са оформени от робския 
начин на живот на мнозинството за много векове и войн-
ския аскетизъм, проповядван (най-често лицемерно) от 
самураите. Удоволствията на тялото не са за семейството, 
а се търсят извън него, при презрените момичета от 
‘върбовия свят’. Те са напълно вън от света на обикнове-
ния човек.  

Японците в дългите столетия на несвобода са съз-
дали култура на смирение, в която няма много място за 
преследване на щастието. И това предпазва от големи 
страдания. Имат много синоними и близки думи за нещас-
тие, които могат да се преведат като: лишение, трудност, 
скръб, страдание, самота (Minami, Psychology of Japanese 
People).  

Третата причина е спиритуализмът, поставянето 
на ‘духа’ над тялото.  

Всички изброени причини не обясняват и не дават 
ясно възприятие за японската нагласа към секса. Тя, раз-
бира се, не е коренно различна от тази на останалите хо-
ра. ‘Японското’ в случая е естественото, спонтанно и не-
съзнато смирение на японките на фона на естественото, 
спонтанно и несъзнато доминиране на японците над тях – 
нагласа, която се превръща в плахост, затвореност и от-
чуждение пред лицето на заплашителния гайджин – лишен 
от задръжки и проявяващ интерес към съкровеното.  

Сексуалността идва за японката заедно с рес-
пекта към момчето, мъжа, бащата. Тя е неподправеното, 
инстинктивно удовлетворение и благодарност за това, че 
като женско същество е донесла мъжка радост и сладката 
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болка да бъде обладавана от него. Дори нимфоманките го 
усещат – те споделят, че им харесват най-много 
изричаните от японеца в моменти на силно удоволствие 
думи: ‘хубава си’, ‘харесваш ми’. 

По време на Токугава се разделя занаятът на кур-
тизанките и този на гейшите. Но ‘институцията на върбо-
вия свят’ e недолюбвана от строгите шогуни, особено в 
периодите Момояма и Токугава.  

Япония става още по-аскетична по време на мо-
дернизацията. “Респектабелните жени са отблизо надзи-
равани до брака и от тях се очаква да бъдат напълно вер-
ни след това.” (Taylor, р. 186) Ако тялото се поставя над 
духа, това е материализъм, а материализмът е неприли-
чен. Да се почита тялото е долно. “Тази телесност се пре-
зира и отхвърля от гледна точка на спиритуализма като 
празна, немарлива, свински гадно и долно поведение.” 
(Minami, p. 144). В японското училище се преподава (псев-
до)духовност.  

Японският традиционен възглед за истинската лю-
бов е спиритуалистичен и асексуален. Чистотата е същес-
твена за духа. Сетивното удоволствие е порок сред прос-
титутките. Ако си мъж, си вземи жена, на която плащаш. 
Така доминира физически възглед за половата любов. В 
японската душа така няма свободен израз на чувствата. 
Според японеца подтиснатото чувство е по-чисто. Въз-
пява се потиснатата любов. Болката усилва любовта. (Mi-
nami, с. 80) 

Сексуалната телесност означава еманципация на 
любовта и секса, подтискани безоснователно в японското 
общество чак до края на Втората световна война. Все пак 
още в ерата Мейджи започват да се появяват сексуални 
рисунки. След войната под американско влияние настъпва 
конфликт и известно изтласкване на феодалната сексуал-
на моралност, оценявано от японските традиционалисти 
като упадък на нравите. Започват да се издават еротични 
списания. Появяват се хостеса-баровете и стриптийза. 
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Стига се до масовото разпространяване на еротичните 
рисувани истории манга. Нравите се разпускат в някои от-
ношения и в някои ограничени сфери. Но това не променя 
коренно сексуалната култура и морал. Запазва се и се за-
остря разделението между моралното семейство и не-
моралната сексуална любов. Тя е осъдена и изгонена и 
едва в последните десетилетия плахо заявява за себе си. 
Като противовес на тази скритост и свян се появяват ‘не-
позволените’ в реалния живот форми на еротика и пор-
нография (садомазохистичните истории).  

Свитостта е дълбока и почти инстинктивна. И като 
противовес на това свободният секс, който избухва в част 
от най-младото поколение, е неовладян, безконтролен, 
опасен с липсата си на мярка и култура на предпазване. 
Но каква всъщност е ‘свитостта’ тук, може по-добре да се 
разбере на фона на ‘детското’. 

Но ето че едно ново изслeдване сред работещи 
момичета показва друга картина:  

Почти единствените неща, които се закалявят в 
следвоенна Япония, според Shukan Post (8/22-29), са под-
ковите и жените. И никъде развитието на момичетата не е 
така очевидно, както в сексуалните нрави, като типично 
скромната и покорна довоенна жена отстъпи мястото си на 
хищна  лисица, според най-многотиражния в Япония 
седмичник, който анкетира 300 млади работещи в офиси в 
най-големите компании в страната. Анкетата показва, че  
почти две трети от тях са имали повече от петима полови 
партньора.  

Връзките на работното място обикновено са неже-
лани в Япония, но почти половината от жените казват, че 
са били с някой в работата си поне един път. Зашеметя-
ващо е, че една на всеки шест е влизала в интимен кон-
такт на служебни основания. “Направихме това една нощ, 
когато приятелят ми бе нощна смяна”, казва пред ‘Shu-
kan Post’ 26-годишна служеща във фармацевтична ком-
пания. “Нещата между нас бяха станали еднообразни и 
ние се нуждаехме от нова тръпка.” Друга жена, брокер на 
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28 години, добавя: “Момче от отдела ме съблазни една 
вечер, когато работехе извънредно. Той ме облада 
отзад до авариен изход. Това беше освежително!”  

Изневярата е също така общ признак за анкетира-
ните жени. Към една трета са били в положение те или 
техния любовник да бъдат с друг партньор. “Това се случи 
с едни от моите шефове, който ми беше помогнал в 
труден момент”, казва 25-годишна жена от  компания за 
хранителни стоки. “Ние продължихме две години, докато 
слухът за нашата връзка тръгна около офиса и аз на-
пуснах.”  

Понякога играта може има опасни резултати. “Съп-
ругата на моя  любовник разкри, че той я мами с мен, и се 
втурна в къщата ми с нож в ръка. Отначало видях в тази 
постъпка нещо смешно, извиних се на съпругата и обещах 
че скъсваме. Тя се успокои и ми плати в брой, за да не го 
виждам отново”, казва 30-годишна служителка в компания. 
“По-късно научих, че моят любовник произхожда от дейст-
вително богато семейство. Съжалявам единствено за е 
това, че ако знаех, че е богат, щях да поискам от съпруга-
та му да плати повечко.” 

Момичетата показват интерес не само към общоп-
риетите аспекти на сексуалността, а много от тях изразя-
ват интерес към такива аспекти като садо-мазохизъм, секс 
в коли, обличане и използване на еротични аксесоари, с 
тенденция, която се усилва при жените с повече сексуални 
партньори.  “Моят приятел ме въведе в това, но аз 
достигнах етап, на който му се наслаждавах. Облякох се 
в униформа на  ученичка и ми харесваше да правя секс, 
докато играех на ученичка”, казва 28-годишна жена, 
работеща във фирма – гигант на  електрониката. “Сега 
мечтая да отида в токийския рай за тийнейджъри Ши-
буя и да намеря истинска ученичка, която да си играе с 
нас.”  

Малко се изказват против идеята за заплащане на 
услугите. “Аз си купих момче в гей-района Шинджуку 2-
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Чоме за 10 000 йени. Исках да видя какво е да имаш секс с 
тинейджър”, споделя служеща в компания за машинни 
елементи.  

И макар че голямо мнозинство от жените заявяват, 
че характерът и външният вид са най- важните фактори, 
които те имат предвид, когато избират приятел, една шес-
та от анкетираните избират мъжете в зависимост от тех-
ния талант за полова игра. “Писва ти от млади момчета, 
чието единствено качество е тяхната сила. Ако аз съм 
готова за флирт, абсолютно задължително е за мом-
чето да знае как да ме поиска”, заявява пред Shukan Post 
момиче от чуждестранна търговска фирма. “Ако той 
просто е още един стар коцкар, няма никаква причина  
да му обърна внимание. Освен ако има пари. Ако е готов 
да ме даде джобни пари, ще понеса това, че е стар 
мръсник.” (‘Female sexuality evolving so fast, guys can't keep 
it up’, Mainichi daily News) 

Работещите в елитни фирми жени в Япония все пак 
са забележимо малцинство. Ако общо те са десет на сто 
от японците в зряла възраст, то жените са още по-малък 
процент, защото работещите жени са по-малко от рабо-
тещите мъже. 

Запази детското 
Има нещо характерно, което поразява в Япония: в 

печата, в рекламите и в действителността силно се под-
държа и усилва образа на детето, детското, детинското, 
инфантилното, сладкото, невинното, наивното. Качество-
то, което сближава децата и сладките животинчета като 
малки котета и кученца, каваии, ‘cute’, ‘sweet’ (‘сладко’) е 
навсякъде – не само в детските книжки и филмчета, в дет-
ските градини, училищата, луна-парковете и куклените те-
атри: 

- представката-наставка за дете и за жена е една и 
съща: ‘ко’: малко кученце е ко-ину, котенце – ко-неку. 
Женските имена завършват традиционно на -ко: Кейко, 
Кьоко, Джунко, Минеко...  
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- нарисуваните на туристическите проспекти и карти 
туристи са стилизирани като малки герои от рисувани 
филми; 

- на екранчетата на банкоматите се появява образ 
на момиченце, което изрича съвети и благодарности към 
клиента. Същото е и на телефонните автомати; 

- момичетата в манга-книгите и филмите, които 
стават обект на преследване и малтретиране, са също 
сладки куклички; 

- поп-певиците изглеждат и се държат детински, и 
то подчертано; 

- служителките в банките и офисите на туристичес-
ките агенции, в информационните бюра и във всевъзмож-
ни офиси, се усмихват лъчезарно, слушат, кимат и са ус-
лужливи, както  и безпомощни в решаването на неочаква-
ни проблеми като ученички; 

- ‘гангуро’ момичетата с репутация на освободени, 
са по хлапашки ококорени, ухилени и бърборещи помежду 
си и в мобилните си телефони; 

Да надникнем в миналото: 
- хейанските принцеси и придворни дами в импера-

торския двор в Киото са подчертавали детинския си вид с 
облекло и грим. Кимоната често изобразяват пеперуда, а 
гримираните лица – невинно дете; 

- съпругите в конфуциански устроеното японско 
общество в епохите на шогуните са подчинени и безгласни 
като децата; 

- любовниците във ‘върбовия свят’ изглеждат вина-
ги невинни и млади. 

Илюстрация: без думи (sweet) 
 
В Япония сладките покоряват всички. “Има два 

вида хора в този свят: онези, които обожават ‘Hello Kitty’ 
(‘Привет Писенце’), и онези, които просто не разбират за-
що малкото пухкаво котенце без уста успя да създаде 
глобален култ...Аз просто не мога да разбера защо то да е 
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от интерес за когото и да било на възраст над 10 години.  
Но ‘Hello Kitty’ е $ 1 милиард за година авторско 

право за Сарино, най-големия производител на рисувани 
герои в  Япония. Образът на  Писенцето е лицензиран 
нашир и надлъж: писалки, чашки, четки за зъби, стикери и 
играчки-прахосмукачки.  

Аз дълго съм се очаровал от японското преклоне-
ние пред милите неща и същества, но това е по-скоро като 
мания. Ежедневният визуален пейзаж на Токио – рек-
ламните пана в метрото, знаците на  фасадите, на цифро-
вите екрани, и различните форми на средства за масова 
информация както манга (японски комикси) и модни спи-
сания – милото вещество просто се лее отвсякъде.  

Герои от рисувани истории са използвани често ка-
то атракция за японски стоки. За всякакви стоки и услуги, 
дори банки, се лицензират герои както Кити или вносни 
герои като Снупи, Пух и Мифи, за да се усили рекламата. 
Прекарайте пет минути в търговските центрове като Ши-
буя и Шинджуку, и вие ще се намерите в града на рисунка-
та. Детинското излъчване продава много неща в Япония.  

Японската сладкост, която японците наричат кава-
ии не е просто маркетингов метод. Тя е закодирана в кул-
турата и се манифестира в социалните и семейните роли, 
особено на младите японски жени. Сладкото не е просто 
мода – розово червило, пеперудени панделки и пастелни 
цветове – то е също така линия на поведение. Сладките 
девойки често постъпват глупаво, говорят с детски гласо-
ве, цупят се и тропат с крака, когато са сърдити. Това изг-
лежда културно изявление. Тенденцията съществува от 
две десетилетия и не показва признаци на отслабване.  

Японските феминистки смятат, че цялата тази де-
тинска мода има отношение към мъжкото господство и ек-
сплоатация на жените в страната. Тя кара девойките и 
младите жени, наближаващи трийсетте, да се държат по-
корно, слабо и невинно вместо зряло, настоятелно и неза-
висимо. Няма спор, че ултра-сладките девойки са ус-
тойчив модел в японската порнография. Дори момчетата 
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попадат в сладкия – или безполов – образ.Според най-
нова мода японските момчета бръснат краката си за лет-
ния сезон заради късите панталони.  

Сладкостта в Япония е повече от мода – тя е по-
скоро естетична стойност, нещо, което е уникално за 
японската младежка култура. В Америка, изглежда, ние 
тласкаме децата да порастват по-бързо.  

Списание Cawaii (от ‘каваии’ (‘сладко’), има тираж 
около 300 000 броя и целева аудитория 15- до 19-
годишните. Еднотипното издание със заглавие S Cawaii 
(‘Старши Cawaii’) е предназначено за по-възрастни чита-
тели (към 22 – 24 г.). Обикновено на  корицата има интер-
вю, а вътре списанието е пълно с материали за грижата за  
кожата и съвети за  красота – и тинейджърки в бикини с 
трогателно сладки пози и изрази.  

Аз съм прекарал в Япония десетина години, и съм 
видял рапърите, избелващо-русо боядисаните коси, заго-
релия ретро (1970) вид с чарлстоните, и всичко останало. 
Но някой сладък елемент, модификация или аксесоар не-
изменно го прави специфично японски. “Това винаги тече 
над различните модни тенденции”, отбелязва Кадзухико 
Сато, главен редактор на Cawaii.  

Това, което аз действително искам да знам, е: след 
десет години моите две момичета ще висят ли в Шибуя с 
техните приятели с вид, взет от страниците на Cawaii? Ще 
ги превърнат ли силата на сладкостта и на Hello Kitty в по-
корни малки зайчета? Сато смята, че детинското ще влас-
тва в Япония за много дълго време, и не смята, че има 
нещо нездраво или разрушително във всичко това: “Аз не  
мисля, че те се държат покорно, ни най-малко. Те се опит-
ват да бъдат сладки, за да получат повече внимание от 
момчетата.” (Brian Bremner, ‘In Japan Cute Conquers All’. 
Eye on Japan) 

Секс-хумор и обучение 
Разбира се, в Япония вече съществува елементар-
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но сексуално образование. Но наученото в училище не е 
достатъчно. ‘Улицата’ говори на друг език и той често е по-
мощен. Това навярно е подтикнало създаването на 
‘образователното’ шоу, за което разказва в-к ’Mainichi daily 
News’ (Всекидневни новини). 

   
Болшинството са съгласни, че играта на комичния 

дует Чимурин е нецензурна. ‘Binta’ (август) отбелязва, че 
Чимурин се устремява към върховете на Японския коми-
чен свят, с цената на смъкването на грубия хумор на нови 
дълбочини.  

В един от своите скечове една от дуета се маскира 
като използвана дамска превръзка с ‘крилца’. Шегите се 
отнасят до неща, които момичетата са твърде смутени да 
кажат на момчетата, като например обяснението, че менс-
труалният цикъл е дошъл и те не са бременни този месец.  

Тампонтан, ‘движещата се дамска превръзка’, 
обяснява: “С отворено и смело говорене за половите 
проблеми, които засягат младите жени, ние смятаме, че 
печелим поддръжка и съчувствие от женската аудитория.”  

Безвкусният костюм привлича значително внима-
ние, когато момичетата правят импровизирано шоу по 
улиците на Токио и модния район Шибуя. Чимурин събуж-
дат хихикането и кикота на групите ученички, които се съ-
бират в района и навярно осигурява финансово дуета.  

Въпреки дъха на водосточен канал в техния хумор, 
девойките имат амбиции за по-високи неща. Те казват, че 
не са просто неприлични, а осигуряват вид полово обра-
зование за децата, които не са много образовани относно 
възпроизводителния процес и сексуалността в училищата. 
Чимурин се бори с младежката вълна от отклонения чрез 
здраво и забавно отношение към секса.  

“Бихме искали да направим нощно телевизионно 
шоу, образователно ориентирано по Канал 3, фокусирайки 
се в половото възпитание. Ще обхванем теми като как ра-
ботещите в сексуалната индустрия виждат обществото и 
разискват относно сексуалните теми, които са важни за 
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обществото”, казва Тампонтан. “Разбира се, може да въз-
никнат някои проблеми с телевизионните правила за при-
личие, но ние искаме да работим с наши зрители за едно 
добро секс-образователно шоу.” (‘Funny females' tampon 
act all in the name of sex education’, Mainichi)  

Флирт 
Флиртът в Япония е почти невидим. Във всеки слу-

чай той не е всекидневие, а събитие. Няма да видите пре-
гърнати двойки по улиците, нито целувки в парка. Няма да 
видите и свалки в заведение, с изключение на нощните 
клубове, които са рядкост и са струпани повече в няколко 
квартали на столицата.  

“Таро сресва назад своята подобна на грива коса. 
Той се възхищава на своя тен, надзъртайки в отражението 
си в прозореца на магазина, откъсва етикета от ревера на 
костюма си – италианско производство. Перчи се със сво-
ето ‘Порше’ с обратим волан, пуска диск с последните хи-
тове.  

Той държи отворено копие на мъжко седмично спи-
сание, взирайки се в него само докато двете разхождащи 
се наблизо мацки възкликват ‘Ой!’ Те се обръщат и гледат, 
а после хихикат и се отдалечават. Таро не  възразява. Той 
знае, че има изобилие като тях там, откъдето те са дошли. 
Но той може би греши, според Spa! (8/12-19). Таро вярва, 
че е върхът, но повечето от жените, които той търси, 
гледат на него като на позьор.  

Момчетата винаги са се намирали в трудна ситуа-
ция, когато се стигне до любовна игра. Докато девойката 
може да се ограничи с леко разресване на своите мигли, 
един сваляч трябва да поработи упорито, за да я ухажва, 
без никаква гаранция да я спечели. Младите японки пра-
вят изкуството за съблазняване още по-трудно с техните 
строги изисквания и склонности, които се променят по-
бързо от атмосферното време.  

Външният вид е, разбира се, жизнено важен, когато 
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мъж трябва да спечели женско сърце. Веднъж станала 
мода, дългата коса вече е задължителна. “Когато момчето 
остави косата си да израсте, това му придава цялостен 
вид на небрежност”, споделя пред Spa! застрахователна 
агентка. Но прекаляването може да ги направи твърде 
космати, особено при гангстерска прическа. “Гангстерската 
прическа ме предизвиква да размахам нож срещу тях”, 
казва друга девойка.“Ако студент се носи в хип-хоп стил, 
това е донякъде приятно, но всеки над 25-годишен, който 
се облича така, няма много надежда в живота”, споделя 
24-годишна рекламна агентка.  

А времето, когато на загара се гледаше като на 
нещо привлекателно, изглежда отдавна свърши, според 80 
процента от 300 жени – читателки на Spa!, твърди про-
учване. “Просто погрешното мнение, че загарът го прави 
интересен, ви казва всичко за такова момче”, казва 27-
годишна анкетирана.  

 “Наистина ли тези момчета мислят, че могат да 
получат нещо, без да правят каквито и да било инвести-
ции?”, пита служаща в рекламна агенция. Разговорът е 
винаги важен елемент от привличането на жената, но раз-
казите за минали завоевания (или неуспехи) е строго заб-
ранен. “Не  знаеш дали той се опитва да побъбри с теб, 
или се опитва да се добере до нещо.”, казва служеща в 
издателска компания пред Spa! 

Хобитата са обикновено безобидна тема на разго-
вор, макар, че понякога момчето трябва да внимава много. 
“Ако мъж, работещ в голяма компания, е хванат в съ-
бирането на  нещо интересно, това не е кой знае какво”, 
казва 26-годишна работничка в  компания. “Но когато чуе-
те, че някой събира бутилки от  Кока кола от цял свят, вие 
се усъмнявате в ума му.” 

 Лъщящите автомобили някога бяха смятани за 
мощно оръжие за  свалки, но съвременните японски де-
войки имат малко време за горещи колела. “Не  намирате 
ли, че всички спортни автомобили имат формата на хле-
барки?”, пита студентка. Работеща на половин работен 
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ден е още по-язвителна: “100 процента е сигурно, жена, 
която сяда до шофьора във Ферари, е глупава”, казва тя. 
“Аз никога не съм харесвала това.” А 28-годишна времен-
но работеща удря водачите на спортни коли в най-болното 
място: “Те са напълно прозрачни”, казва пред Spa! 
“Подозирам, че страстта им към високи скорости значи 
бързо празнене.” ( ‘Ero-smiths say dude looks like a loser’, 
Mainichi) 

Романтична любов 
Западните изследователи допреди десетилетие 

подчертаваха, че в Япония отсътва романтичната лю-
бов, както ни е позната. Жените не смеят да се обясняват 
в любов на мъжете, а мъжете смятат това за недостойно. 
По тази причина и в кореспонденцията между влюбени, и в 
техните контакти наживо, границата между човешката 
близост и телесното привличане е налице и е много яс-
на. 

Преди трийсетина години Джак Сюард писа: “Тра-
диционната нагласа на японския мъж е, че любовта, в ро-
мантичния смисъл, отслабва мъжа... Секс – да. Женитбата 
той приема заради децата и продължаването на фа-
милното име. Но любов? Той е склонен да се свени от то-
ва... Според него любовта не завладява нищо, тя не ре-
шава нищо. Тя носи само страдание и разбиване на сър-
цето.” (Seward, More about the Japanese, 1971, р. 11) 

Тънкият познавач на японската душа Хироши Ми-
нами цитира Танака Хидемицу (Болка в любовта и омра-
зата): “Докато любех нейната гладка плът, аз дойдох до 
разбиране, че нашата любов, макар че от самото начало 
ние се събрахме за сетивно задоволяване, сега е съпро-
водена от чувство за удовлетворение от страстна спири-
туална любов.” (Мinami, p. 153) 

Японският възглед за секса се ‘преобразува’ в спи-
ритуалистичен и тук ‘прескача’ смятаното от нас за общо-
човешко обичане, любов с писма, обяснения, милувки, 
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раздели, болки и разбити сърца. О, завладени и разбити 
сърца в Япония има както навсякъде: човешка природа е 
това. Но японците не правят от това словесни игри и из-
куство. 

По-характерно обаче е следното разминаване: 
Японка пише: “Обичам те! Въпреки че отдавам тялото си 
на друг, душата ми е твоя.” Получателят отговаря: “Върви 
по дяволите! Това чувствам сега.” Тук няма място за ‘ду-
ха’, има просто временна страст.  

Ето една японска любовна история от 17-ти век:  
О Шичи от Комагоме в северно Токио била на 15 

години, когато къщата-магазин на баща й изгорял до ос-
нови. Докато я построят отново, те гостували на роднини, 
а О-Шичи била изпратена в манастира Енрай в Коишикава, 
където свещеникът бил далечен роднина.  

В храма О-Шичи, чието име на японски се разбира 
и като ‘Превъзходната Седем’, срещнала и се влюбила в 
петнайсетгодишно момче, Сахей Ямада, син на самурай, 
който също бил настанен в манастира.... Сахей и О-шичи 
чувствали силно взаимно привличане и историята про-
дължила до онзи черен ден, когато бащата на О-шичи 
построил своя нов дом-магазин и повикал дъщеря си об-
ратно в семейството. 

Тъй като бащата на Сахей бил самурай, а О-шичи 
била дъщеря на обикновен търговец, двамата нямали ни-
каква надежда, че връзката, подобна на сън, ще получи 
одобрение от родителите, така че О-шичи чезнела в своя-
та самота до нощта на 28 декември в годината 1682 г., ко-
гато й дошла идея. 

Ако пожарът в бащиния магазин бил истинската 
причина за отиването на О-шичи в храма Ернай и срещата 
със Сахей, защо да не се повтори същото? 

Момиче на действието, О-шичи не губила време и 
драснала кибрита на новия магазин. С това тя предхожда 
‘Мисис О’Лиъри’ с двеста години, защото огънят се раз-
раснал и опожарил половината Едо (старото име на То-
кио) до пепел. Това било едно от най-големите опустоше-
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ния в японската история.  
О-шичи била разкрита и обвинена, но прокурорът 

се съжалил над нейната младост и й предложил изход: 
това, което тя трябвало да прави, е да потвърждава в съ-
да, че тя е само на петнадесет години, така че магистра-
тът да й даде колкото може по-малка присъда, която 
предвиждал случаят.  

Имало обаче уловка: Според японския начин на 
броене на годините, О-шичи била наистина на седем-
найсет. Тя била на една година на деня, в който се роди-
ла, и навършила две на следващата Нова година, даже 
въпреки че била само на една седмица.... Но бедната, 
честна О-шичи не могла да се хване за това. Тя настоява-
ла на истината, не оставяйки избор на прокурора. Нейната 
присъда била законна, макар и сурова: след като била 
преведена на кон през тесните улички на Едо, тя била за-
ведена на мястото за публични екзекуции в Суцугамори, 
където, за разрушаването на половината град с огън, тя 
била изгорена жива на клада.” (Seward, р. 11–12) 

В историята на Япония просто няма място за ‘Каза-
нова’, плейбоя, светския сваляч, дендито, прелъстителя 
на дами във висшето общество. Тук никога сексуалните 
удоволствия не са се сливали със светския и публичния 
живот: всичко е било оставено за ‘света на върбите’. Така 
еротиката се е преселила изцяло в ‘забранената’, скритата 
част от японския живот и съответно в скритата част на 
японската душа.  Това именно прави романтиката, докол-
кото я има, болезнено отчаяна, а не весело приключенска. 

Разбира се, весели сексуални приключения има и 
те са сигурно много в съвременна Япония, но ‘романтич-
ната история’ не пасва на характера и културата на мъже-
те и жените от Страната на изгряващото слънце: тя е 
твърде бърбореща и експресивна за тях. 

Любов с гайджин 
Интересът на японците-мъже към западни жени е 
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без перспектива и те не го проявяват. Така че са много 
редки историите между японци и бели жени. Но обратната 
връзка е голяма тема. 

‘Японка!’ “Вероятно един от най-упоритите митове 
за Япония е че нейните жени притежават едва ли не тант-
рично обсебване от секса. Някъде дълбоко в мозъка на 
западняка е вкоренен един образ на гъвкава гарваново-
коса хубост, тренирана по най-порочни начини да задово-
лява мъжа.” (Taylor, р. 185)  

“Има мит, че японските девойки са лесни за сваля-
не от  бели момчета или черни американци. Аз се чудя от-
къде произхожда този мит... В моя град (1, 5 милиони жи-
тели, близо до другите големи градове и с междуна-
родно летище), аз трудно мога да видя японско момиче с 
мъж с вид на чужденец. В университетския град на моя 
университет (16000 студенти, 800-900 чуждестранни 
студенти) аз никога не съм виждал японска девойка ръка 
за ръка с не-азиатско момче. Може би в Ропонги, който 
не е типичен, а е по-скоро незначителна част от Япо-
ния, би могло да се види лаф на плейбой с японски моми-
чета, които искат да практикуват английски, демонст-
рирайки пред своите приятели чуждестранното момче 
като плячка или пък търсят някое сексуално приключе-
ние. Но подобни момчета са сигурно популярни сред же-
ни от другите страни. (German Student in Japan2003/7/1) 
(Asian gals, Discussion Forum, Japan-guide.com) 

Западният мъж изпитва голямо желание да опита. 
Истината е, че японките не са толкова привлекателни, че 
да се влюбиш на улицата, и не са толкова освободени, че 
да ги свалиш в заведение. Но си струва. Трудно е да се 
намери приятелка в средата на затвореното японско об-
щество и при доминиращите нрави, но има доста ‘отворе-
ни’ японки, които говорят западни езици, общуват с чуж-
денци и затова са наказвани от обществото с известна 
изолация. Такива момичета могат да се намерят в местата 
за събиране на чужденци, примерно ‘International Commu-
nity House’. 
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Кавалерството в Япония е обратно на западното – 
жената обслужва мъжа. Така че пикантността започва още 
от масата. 

Удоволствието от играта с тази крехка жена със 
сексапилни устни и гърди и предани очи е уникално. Ос-
новната причина за това е разликата в дизайна. Ключов 
момент в секса на гайджина в Япония е размерът. Япон-
ците и японките са по-малки. Те, естествено, са си създа-
дени едни за други. Чужденецът прави по-плътен контакт. 
Това повдига градуса, а усещането за нещо съвсем раз-
лично го държи на най-висока точка. Оттук идва и несрав-
нимото взаимно удоволствие, и несравнимите признания. 
Японците ревнуват от по-големия: “Японският мъж прик-
рива страха, че той просто губи в размера, че всяка японс-
ка жена, която някога опита бял мъж, няма повече да се 
задоволи с японец.” (Taylor, р. 208)  

Но има и друго: културата на западния мъж във 
флирта и секса. Ето една обява във вестник: “Моята из-
повед: как се поддадох на страстна афера с чужденец! 
Сладки шепоти, нежно държане, неговата бяла кожа – 
неща невиждани в японски мъж... О, това удоволствие! 
Този екстаз! Как ли ще свърши? Съжаление, тъга, болката 
на незабравимата история? Изпратете вашата истинска 
история. Името ви ще остане в тайна. Първа награда: де-
сет хиляди йени!” (Seward, р. 24) 

Отношението към западната жена е двойнствено. 
От една страна, те са мощно привлечени от светлокожата, 
дългокрака, с големи цици, със сини очи блондинка, вър-
ховен секс-символ, олицетворяващ всичко, което не е 
японската жена. В същото време японците са сякаш ужас-
èни от това същество, създадено за белите, което ще се 
изсмее във всеки момент на опитите за ласки на японеца.  

Това създава проблем на белите жени в Япония, 
които се оказват много самотни. На лавиците на английс-
кия етаж в огромната книжарница ‘Maruzen’ видях книга за 
бялата жена в Япония. Като я попрехвърлих, разбрах, че 
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това е жизнено необходим наръчник за справяне със са-
мотата.  

Сватби и бракове 
Женитбата е чудовищно скъпа. Да ожениш три дъ-

щери е банкрут. Родителите на момчето плащат към ¥ 600 
000 ($ 5 000) помощ при цена два милиона и половина до 
четири милиона йени (към 30 000 долара!), която поемат 
родителите на момичето.  

Тейлър разказва за брак между сами деца. Роди-
телите на момичето искали момчето да приеме тяхната 
фамилия, за да не се затрие рода. Но същата опасност 
тегне и над другата фамилия. Налага се традицията – мо-
мичето взема фамилията на момчето. Първото внуче взе-
ма името на дядото по майчина линия, а второто – името 
на дядото по бащина линия.  

Истински казус е бракът с гайджин. Приема се мно-
го трудно от японските родители. За да получи японско 
гражданство, чужденецът трябва да приеме името на съп-
ругата си. Представете си примерно: Джон Кавазаки.  

Уредени бракове. Въпреки че ренай кеккон (брак 
по любов) става все по-популярен, налице е и миай кеккон 
(уговорен брак). Голяма част от японските бракове се 
уреждат между родителите. Това е сто процента валидно 
за членовете на многото и големи религиозни будистки 
общности. “След една организирана предбрачна среща, 
ние с моя съпруг не сме се виждали даже веднъж.... Аз не 
съм огледал отблизо лицето му и не съм забелязала, но 
устните му са много по-големи и дебели от обикнове-
ните и не мога да мисля да го целувам, без да става ду-
ма да живея цял живот с него.” (Seward, 14) 

Преди брака се урежда формална среща между 
сватовете с или без присъствието на младите. Има си чо-
век, който да уреди тази среща (накьодо). Това е занаят – 
услугата се заплаща. Тръгва се от оферта (нещо като CV 
със снимки на момичето). Накьодо урежда среща (омиай – 
буквално ‘хармония на родители’). Срещата се провежда в 
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лоби на хотел или в ресторант, в присъствието на роди-
телите. Те могат да благоволят да оставят в края на сре-
щата младите за малко сами. Ако се харесат, информират 
накьодо и си уреждат нова среща. Тогава вземат оконча-
телното решение. Не се опознават много. Рискът не е го-
лям – има си правила на семейно поведение, които всички 
спазват. Уреденият брак не е въпрос на любов, и двойката 
няма каквито и да било срещи преди женитбата. По време 
на тяхната кратка формална среща, жената очевидно гле-
да в пода и не вижда лицето на съпруга си. 

Разводите в Япония растат: от 1/25 през 1971 до ¼ 
след двайсет и пет години. 

Бракът изключва извънбрачна връзка за съпруга-
та, но не и за съпруга. Традицията изисква съпругата не 
само да понася, но и да подпомага извънбрачната връзка 
на съпруга. Ето една история с любовница и съпруга. 
“Президент на компания държал любовница в допълнение 
към съпругата си и голямото си семейство, и посте-
пенно навикът му се разширил до степен да прекарва 
три дни в седмицата с нея. На сутринта в деня, когато 
той ходел в апартамента на любовницата си, жена му 
неизменно опаковала чантата му и се държала с него 
като че му предстояло пътуване. След като любовни-
цата родила дете, всяка седмица съпругата пращала по 
нещо – играчка, бельо или сладки за детето.” (March, р. 
48)  

Секс-индустрия  

Характерно за секс-индустрията в Япония е, че е 
почти изцяло вън от закона и под контрола на Якуза. 
Проституцията е забранена със закон от 1958 г. Бившите 
райони за секс вече не съществуват официално. Секс-
индустрията е приела по-прикрити форми.  
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Еротика и порнография  
Рисунки. В Япония не липсва традиционна еротич-

на литература, графика и живопис. Характерно за нея си 
остава рязкото разграничение между секса и любовта. 
Любовта не присъства като романтична история, тя е 
дълбоко скрита и неизказана. Налице е чисто телесна иг-
ра, еротично изкуство. Навярно то изразява високия про-
фесионализъм на куртизанките от ‘света на върбите’. 

Снимки. Както почти навсякъде, в Япония порног-
рафията е забранена, както и проституцията. Разбира се, 
в Япония е налице еротична и порнографска индустрия. 
Има секс-списания със снимки и филми. Отсъства показ-
ването на полови органи, те са загатнати или грубо зали-
чени с черни петна. Впечатлява лошият вкус в тях, анти-
естетичността на много от позите и действията.  

На повърхностно ниво, в рекламата, на кориците на 
списанията и в някои еротични издания, се показват прив-
лекателни японки по бельо.  

Филми. Във еротичните филми най-често сексът е 
леко или силно отблъскващ за западните стандарти, за-
щото не се изпълнява с нежност, флирт и еротична игра. 
Японката в тези филми най-често просто се отдава на 
своя партньор. Нейното удоволствие е неговото удо-
волствие. Нейната болка, съпътстваща неговото удовол-
ствие, се превръща в нейно удоволствие.  

Тя  по-скоро е пасивна, несръчна, скована, рядко 
прави любовна игра и активна смяна на позите. Малко се 
движи. Тя е играчка в ръцете на мъжа. Тя чака мъжът да 
свърши. Не предизвиква и не прави любовна игра с гале-
не. Понякога видимо не изпитва удоволствие и не казва 
нищо мило. Очаква мъжът да се задоволи и да я остави. В 
сцена с повече партньори тя не може да прави секс с 
двама.  

А мъжът се държи доста несръчно, макар че по 
правило доминира. Той ‘сваля’ момичето или с пряка ата-
ка, или с несръчен разговор. ‘Кавалерът’ поваля дамата на 
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леглото, целува я страстно, прави бегла орална любов, а 
после я обладава шумно, безконтролно и агресивно. 
Свършва бързо и оставя партньорката си. Почти напълно 
отсъства уговарянето на среща в ресторант или бар, изп-
ращането вкъщи и спонтанния секс като завършек. По 
правило срещите са случайни, укрити или скандални. По-
някога ‘свалячът’ опипва момичето в претъпкан автобус, а 
после двамата слизат заедно и отиват на скрито място. В 
други случаи сексът става между колега и колежка в офи-
са. Изневерите не са редки сюжети. 

Поразява наличието на аб-нормални сексуални 
контакти: между майка и син, между баща и дъщеря, меж-
ду брат и сестра. Садомазохизмът присъства и киното го 
изразява. Не липсват и ужасни сцени: “Мъжът бе зад же-
ната и бе нужно малко въображение да се заключи, че 
той решително я содомизираше, тъй като стискаше 
отзад гърдите й като лимони... Човекът от филма под-
скачаше в мисионерска поза и в момента на оргазма – 
предупреждението бе просто едно трепване – извади 
блестящ меч изпод матрака и преряза гръкляна на сво-
ята любовница. Фаталното разкъсване, бликването на 
кръвта между мъртвите гърди бе показано в близък 
план (това изглеждаше популярна кулминация), а аз 
отидох до лобито за свеж въздух.” (Taylor, р. 193)  

Манга. Рисуваните истории манга с еротично-
садистични сюжети най-ясно изразяват изкривената сек-
суалност. По будки и магазини на всяка крачка се прода-
ват дебелите списания с манга и много мъже ги четат, до-
като пътуват в метрото или влака. В голямата си маса  
сюжетите са еротични. Малки японски момичета с куклен-
ско и безлично изражение с големи гърди и оскъдно бельо 
стават жертви на преследване и насилие от мускулести 
‘самураи’, най-често от подземния свят. В процеса на това 
насилие японката видимо преминава границата между 
ужас и екстаз и в двете посоки. Често момичетата-
куклички са заплашвани с оръжие, бити и даже умъртвя-
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вани. 
Интернет. Сайтовете с ‘Asian girls’ са едни от най-

привлекателните в Интернет. В тях китайки, корейки и 
японки са включени в западния ‘еротичен модел’: елеган-
тност, сексапил, поведение. По-рядко се показва ‘японския 
стил’ с характерната си несръчност и подчертано мъжко 
доминиране. 

 
*** 
Еротиката иначе има собствени традиции. Сашими, 

или сурова риба, е японски кулинарен принос към светов-
ната кухня, но по феодално време то се отнасяло към акта 
на целувка с език, според Flash (Блясък) (8/19-26), който 
изследва безчислените тайни на японския скрит свят. 
”Целувката наистина била отнасяна към сашими през пе-
риода Едо (1603–1868), тъй като играта с езици е сходна с 
вкусването на сурова риба”, казва Тошико Ширакура, изс-
ледовател на развлеченията през шогунските времена 
пред ‘Блясък’. Датираща от още по-древни времена е тра-
дицията на хората от сексуалния бранш да приемат псев-
доними от Генджи Моногатари, (Историята на Генджи), 
японска книга от 8-мия век, за която се казва, че е най-
старият роман в  света.  

 
*** 
Значително по-първобитен е произходът на фено-

мена, когато мъжът се събужда с горда утринна слава 
(ерекция). Онова, което болшинството мъже обаче не по-
дозират, е че същото се случва и с жените. “Женският 
клитор е приблизително като главата на мъжкия пенис, ето 
защо жените могат да имат сутрешна слава”, казва Хидео 
Яманака, шеф на клиника Тораномон Хибия в Токио. 
“Единствената разлика е, че клиторът не заема толкова 
голямо пространство в тялото като пениса, затова 
сутринта женската слава не  изпъква толкова ясно.” 
Трудно е да се определи дали малкият маестро би бил 
способен да се изправи, докато жената разглежда Любов-
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ници DNA, макар че е колекция от еротични снимки.  
 
*** 
Любопитно е явлението ‘празник на гърдите‘ (Оп-

пай мацури), който се провежда всеки август в префекту-
рата Ямагучи, град Хикари.  

 
*** 
‘На твоята шия’ е достоен финал за Хитоми Тачи-

кава, японската порнографска актриса, която, която се 
превърна в звезда още със своя дебют през 1985 г. с 
главната роля в трилъра ‘Двойна любов’. Надарената Та-
чикава е благословена, или прокълната, в зависимост от 
ъгъла, от който гледате, с анатомичната аномалия да има 
две вагини. В същия бизнес е Хитоми Кайман, която, освен 
че има лява гърда с двоен размер, направи име в Япония 
с включването на партньори от животинския свят: 
крокодили, змии, змиорки и октопод! 

 
*** 
А сред най-сръчните лингвисти е и производителят 

на  музикални инструменти Yamaha Corp., който регистри-
рал думата ‘секс’ в търговска марка. “Ние избрахме 30 
трибуквени думи за възможни имена за нашите инстру-
менти”, казва представител на производителя на  орган 
пред ‘Блясък’. ‘Секс’ беше една от думите.” (‘Japanese en-
joy deep roots of their obsession with sex’. Mainichi) 

‘Хостесу-бар’  
‘Хостесу’, разбира се, е произношението на японски 

на английската дума за хостеса, компаньонка. Има малки, 
полулегални едностайни барове с мъже-клиенти. В тях 
седят привлекателни млади хостеси, по една за всеки. 
Седи до клиента, пали му цигарите, налива му питието, 
смее се на шегите му, ангажира го в невероятно тъп, гъ-
деличкащ разговор. Обикновено хостесите не знаят анг-
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лийски, така че западният клиент не е желан.  Западнякът 
може да се добере по сложни начини до хостесу-бар с ан-
глоговорящ персонал. 

Донасят малко уиски с лед и сода, ядки и шоколад. 
Това не се поръчва, но се плаща. Контактът е: ръка по бу-
зата, ръка на бедрото, малко ровене. Тези дами не се 
продават, макар че могат да се договарят тайно с клиент. 
Пие се скоч с вода и се замезва с ядки. Много е скъпо. 
Само да седнеш в хостеса-бар в Токио е $ 100–150. Смет-
ката бързо расте двойно. Луксозно обслужване в ‘турска 
баня’ (туроко), е по-евтино. ‘Харакири е по-смислено за 
мен, отколкото да похарча 200 долара за жена, която се 
смее на шегите и ми гали бедрото.’, споделя западен ту-
рист. Западняците искат нещо реално, когато плащат.” 
(Taylor, р. 205–206) 

С времето цените на следващите питиета растат. 
Стигне ли се до секс, се иска финална 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 парт-
ньори). Оборотът на тези барове е показател за момент-
ното състояние на японската икономика според наблюда-
тели.  

Love hotel  
Съществуват ‘love-hotel’-и (любовни хотели), отли-

чени външно със самите си имена (френски (‘Elle et Lui’), 
арабски) и с неоновите фасади с френски или арабски мо-
тиви. 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 атрибути за 
комфортен секс.  

В лобито на табло са достъпни снимки на стаите с 
различен интериор и цена. Клиентите натискат съответния 
бутон под избраната стая и плащат на гише на невидим 
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касиер. Няма регистрация и фискален бон. В Кобе има 
цяла уличка с такива места. “В Щатите мотелът е класи-
ческата сцена за откраднат секс. Но аз не знам мотел в 
Америка, който да изглежда като замъка на Чилон или да 
е отличèн с големи неонови надписи... Японският бизнес-
мен на такива места се държи като пубертет, а японският 
мъж има сексуалната зрелост на тринайсетгодишен... За 
традиционно скромния японец свободната любов изглеж-
да специалитет на белите, за който той е неподготвен 
психично и физически.”, пише един американец преди 
двайсет години.  (Taylor, р. 207–209) 

Нещата се променят и написаното преди двайсет 
години е под въпрос, дори да остава като обща нагласа. 
Днес в Япония ‘любовните хотели’ се пълнят не само от 
чужденци и бизнесмени. А много от сгодените двойки в 
Япония посещават подобни хотели вечерта на Коледа.  

Въпросните хотели, без регистрации и фискални 
бонове, под контрола на Якуза, се използват и за прости-
туция. 

‘Soapland’ 
В Япония в някои квартали и в местата за почивка и 

развлечение за богати са популярни масажите и смесени-
те бани. Разбира се, има съвсем нормални и традиционни 
китайски или тайвански масажи. Но емблемата туроко (от 
‘турска баня’) сочела до преди двайсетина години безпог-
решно място за платена любов, при това изтънчена.  Това 
са ярки места с много неон. Правят се екзотични услуги, 
които пазят мита за японската сексуалност от умиране. В 
един такъв център край Токио персоналът е облечен като 
медицински сестри.  

Сега името вече не е ‘туроко’, след протести от 
турска страна поради бъркане на турската баня с турското 
посолство. Представете си състоянието на работещите в 
дипломатическата мисия, когато е трябвало да посрещат 
обаждания на пийнали клиенти и да обясняват, че мястото 
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не е нито баня, нито бордей. 
Сега мястото е ‘Soapland’ (‘Сапунена страна’). Това 

са популярните горещи минерални извори (онсен), но по-
специални. Те са построени за задоволяване на потреб-
ности, ‘по-дълбоки’ от простото изкъпване. Момичето от 
банята насапунисва цялото тяло на клиента, като често 
преди това насапунисва себе си и действайки като жива 
гъба. При тази операция тя е в положение да се погрижи и 
за други неща. 

В района на Токио има две-три големи ‘сапунени 
страни’. Има и край езерото Бива в района на Киото. За 
услуги висша класа цените в тях са от порядъка на ¥ 
30 000 (към $ 250). Чужденци най-често са нежелани в те-
зи центрове поради езикови (и други) проблеми.   

Публичен дом 
Публичните домове естествено са поне официално 

прикрити като навсякъде. Проститутки стават все по-малки 
момичета.  

Работата може да е противна, но 423 000 ¥ за 10 я 
правят лесна за преглъщане. Обикновено първите няколко 
дни на нова работа са за свикване и научаване на някои 
тънкости. Но не винаги е така. Айна се ориентира почти 
веднага, щом започна работа в токийски публичен дом. 
Единият от случаите в списание Spa! (8/12-19),  в рамките 
на изследване на заработваните пари за десет денонощия 
от най-различни хора, е тя.  

 “Една моя приятелка работеше в бордей и аз на-
учих много за работата от нея”, споделя Айна, която 
била най-търсена на улицата заради щедрите й услуги.  

На първия си работен ден Айна имала проблем. 
“Още на моя първи работен ден бях разглобена от клиент 
който просто не стигаше до оргазъм. Мислех си, че всеки 
момент ще изкрещя”, казва тя. Но на петия клиент за деня 
Айна посвикнала. “Научих, че ако първо ги  целуваш нав-
сякъде по тялото, и така да откриеш  техните ерогенни зо-
ни, нещата стават доста добре”, отбелязва проститутката. 
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На дебютния си ден Айна събрала 54 000 йени от шестима 
клиента. На нейния трети ден тя развила  вкус към 
професията.  

“Сега аз съм достатъчно спокойна, за да съм в със-
тояние да наблюдавам реакциите на клиента, докато го 
галя и целувам. Всеки чувства нещата различно. Знаете 
ли: някои момчета обичат да им смучеш пръстите”, казва 
тя. 

Изглежда на Айна не й е било нужно много време 
за отточване на нейната техника, с изключение на фела-
циото, при което й се наложило да се пребори с желанието 
си да отхапе. Но още на нейния четвърти ден това се 
променило. “Всичко, което трябва да направите е да ги 
възбуждате за малко, после да им направите фелацио и 
докато мигнете, са свършили.”, казва Айна пред Spa!  

От четвъртия ден на нейното постъпвъне, Айна за-
бавлявала най-малко четирима клиента. Но към седмия 
ден тя била изправена пред криза. “Един от моите кли-
енти искаше ‘да измине целия път’ (да опита навсякъде, 
нещо неприето в типа заведение къде Айна работи). Аз 
му казах ясно, че бих го направила, само ако той помоли 
прекия ми шеф и той каже ОК,“, казва тя, обяснявайки как 
е убедила своя кратковременен поклонник да изостави 
идеята чрез натоварване с бремето да пита за нещо, кое-
то няма да му разрешат.  

В края на първите десет денонощия 21-годишната 
Айна била вече опитна. “Аз имам истински комплекс за 
малоценност заради моите големи гърди. Но след като 
видях, че циците ми могат да бъдат плюс, съм стимулира-
на да работя още повече”, казва тя.  

Айна работила седем от първите десет денонощия, 
общо 42 часа, като обслужила 46 клиента и заработила 
рекордните 423 000 йени (към 3400 долара) – колкото ме-
сечна заплата на работник с  бяла яка на 40 години и два 
пъти повече от парите, които някой на нейната възраст би 
взел за обикновена работа на месец. “Аз съм действи-
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телно изненадана, че направих толкова пари”, възкликва 
Айна. “Но възнамерявам да пестя всички пари, които за-
работвам. Аз работех полудневна работи дълго време, 
така че действително зная как да съкратя разходите 
си.” 

Шефът на  Айна е също възхитен от представянето 
на новата девойка. “Ние активно съдействаме да осигурим 
за нашите нови момичета достатъчно клиенти, за да нап-
равят бързи пари в началото и да не ни напуснат”, споде-
ля босът пред Spa! “Ние позволяваме девойката, която 
обслужва клиента, да получава 60 процента разреза от 
цената, която клиентът плаща.“ (‘The job may suck, but 
423,000 yen in 10 days makes it easy to swallow’ Mainichi) 

Манга и реалност 
Комиксите, най-често са единствените четива за 

средния японец, се продават навсякъде. При толкова ма-
сово разпространение няма начин те да не влияят върху 
мисленето и поведението, особено на мъжете. 

Книга с комикси вдъхновила малки сводници за ку-
риозен успех. Група тинейджъри от Осака били задържани 
за организиране на проституция, свързана с манга (книги с 
комикси), случай доста комичен, ако не бе толкова серио-
зен, според Shukan Jitsuwa (8/7) “Ние се научихме как да 
правим всичко от манга-комикси. Мислехме, че ще е 
много по-лесно, отколкото се оказа в действителност”, 
споделя 15-годишна избягала девойка, задържана при 
опит за самопредлагане, както тя твърди. Полицията в 
Осака осведомява, че са задържани 19-годишно момче и 
две девойки на късни тинейджърски години, за пряко учас-
тие в аферата.  Другите петима, всички клиенти на услуга-
та, са били задържани за нарушаване на  закона за детс-
ката проституция. 

 “Тримата, арестувани за пряко участие, създали 
канала през януари. Те търсели пари, но трябвало да ги 
получат бързо. Те вече възнамерявали да предлагат де-
войки, но едно от момчетата било голям фен на манга. 
Той използувал описание на канал за проституция, което 
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открил в един от своите любими манга и организирал биз-
неса по описанието в комикса”, обяснява полицейски из-
точник казва.  

Това е канал за малолетна проституция във всяко 
отношение с изключение на клиентите. Младите момчета 
намирали клиентите и уреждали сделката за тинейджър-
ките, които извършвали ‘физическия труд’. Обикновено те 
вземали по 30000 йени за 90-минутен сеанс и често показ-
вали на клиентите, че тези ученички са същите като в 
комиксите.  

“Те създали канала и действали доста успешно, ка-
то направили  2, 15 милионна йени за по-малко от два ме-
сеца. Девойките събирали цена до 55000 йени ($ 400), от 
които 30 процента предавали на момчетата като 
'мениджърска такса”, казва местен репортер на Shukan 
Jitsuwa.  

Мангата ‘Шин Нозокия’ (‘Нов воайор’) вдъхновила 
мениджърите на кол-гърл схемата. Този комикс разказва 
историята за частен детектив, който попада на проститут-
ки-ученички със сводник. Книгата се появи преди десети-
летие, доста преди ученическата проституция да  стане 
широко разпространена в Япония. Но тя съдържа доста 
подробен ‘инструктаж’ за това как се прави изгоден бизнес 
с проституция. В процеса на разследването полицията на 
префектура Осака препоръчала манга да бъдат разглеж-
дани като ‘вредни издания’ и достъпа на по-млади читате-
ли до нея да бъде строго ограничен.  

Сводниците от ‘Нов воайор’ правят грешката, че 
резервират хотелски стаи с чекове. Тинейджърите от Оса-
ка не прибягвали до това. “Те се убеждавали, че девойки-
те влизат в любовни хотели с клиентите, и често се 
обаждали на клиентите, за да се убедят, че няма да бъ-
дат издадени”, казва инспекторът. “Но сводниците нямали 
никаква идея какво да направят, ако някой клиент поиска 
да задържи девойка ‘в плен’ или да ‘изтропа’. Това не е 
единствената точка, в която тинейджърските мениджъри 
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се провалили.”  
“Ние казахме на момчетата, че са влезли в пряка 

конкуренция с Якуза”, казва полицаят пред Shukan Jitsuwa. 
“Ние им разяснихме, че ако Якуза бяха узнали за това, ко-
ето те са правели, те щяха да са ги направили на кайма. 
Да бяхте видели как пребледняха момчетата, когато чуха 
това.” (‘Cartoon book inspires teen prostitution gang to comi-
cal success’. Mainichi) 

 

Най-нови явления според медиите 

Когато говорим за нови явления в еротичния живот 
на японците, имаме предвид нова динамика на нравите 
сред част от младите хора предимно в столицата и специ-
ално тинейджърите. В Токио, в местата за развлечения 
тези явления се забелязват най-силно: крещящо гримира-
не и носене, леко поведение, проституция, елементи на 
насилие, които не са новина за всички общества. В Япония 
обаче новина са всички прояви на засилване на еро-
тичните тенденции в нравите, защото те протичат на фона 
на хилядолетно задържане и съхранени патриархални 
нрави и въздържане от свободен секс. 

 
*** 
Аюми Хамазаки, рок-звезда номер едно в пос-

ледните години, пее за личността, за уникалността на Его-
то, за професионалната реализация, за това да се напра-
виш сам: теми, които не могат да станат хит в западната 
публика. Този повик е в противоположност на доминира-
щите конфуциански нрави. Като резултат всички девойки 
се носят като Аюми, обличат се като Аюми и имитират 
нейното държане: няма що – голям бум на индивидуализ-
ма.  

На фона на сексуалната свитост е нормално някои 
еротични факти да избухват като шокиращи новини – не-
що, което не може да бъде новина в западно общество.  
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*** 
Например новина са гангуро, (гръмко прозвище, 

идващо от японското произношение на ‘gang’ (бандит) и 
‘girl’ (момиче). Това са тълпи момичета в големите градове 
и най-вече в Токио на възраст около двайсетте с оранжеви 
коси и буйно поведение. Прави впечатление колко са 
еднакви в своя ‘индивидуалистичен бунт’. Ще ги намерите 
из районите за развлечения в Шинджуку, Шибуя, Акихаба-
ра, Роппонги или Акасака, събрани в местата на интензи-
вен живот. Техният стил е като никой друг. Става дума за 
поддържане на последните модни тенденциите: хубавото 
става по-хубаво. Новина са формите на сексуално обу-
чение, садо-мазо клубовете, тинейджърска проститу-
ция, изнасилвачи, опипвачи и всякакви извратеняци. 
Отклоненията са впечатляващи в Япония със своята раз-
пространеност на фона на стегнатия еротичен живот: във 
влаковете момчета опипват жените, в храмовете понякога 
свещеници блудстват с лековерни жени за ‘гледане на 
съдбата’, из някои квартали вилнеят изнасилвачи, а кръ-
восмешението е болезнено разпространен, макар и в по-
големия си размер скрит факт. Шокират проявите на сек-
суално насилие.  

Малки нимфоманки   
Ето фрагмент от нетипична история във вестник 

‘Mainichi Daily News’: 
Кадзуо Сакаи, глава на клиника Хибия в Токио, каз-

ва, че бързите закуски са причина за безразборното сек-
суално поведение на днешни ученички. “Половата прист-
растеност, която се състои в секс с многобройни партньо-
ри за кратко време, е свързана с булимия. Бързата закус-
ка, много популярна сред тинейджърите, се абсорбира 
неестествено бързо от тялото и улеснява  развитието на 
булимията”, заявява Сакаи пред изданието Shukan Gendai. 
“Булимията прави по-труден контрола на централната 
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нервна система и по силата на верижна реакция прави по-
лесно развиването на други зависимости. Половата 
зависимост в случая е тревожна.” 

Интересно обяснение!  
А гинекологът Цунео Акаеда, който води безплатна 

полова консултантска клиника за ученички в Токио, пре-
дупреждава, че ако неговите пациентки са пример за ос-
таналите, има опасност ученичките в страната да се пре-
върнат в нимфоманки. “Нагласите към секса на девойките, 
които идват при мен за помощ, са механично причинени. 
Нормално е за тях да използват вибратори. Някои казват, 
че използването на  вибратори е единственият начин, по 
който те могат да стигнат до оргазъм. Почти всички девой-
ки, които търсят моята помощ, са опитали анален секс. И 
въпреки това никоя от тях не използва презервативи. Ня-
кои девойки дори казват, че приемат опиати, за да засилят 
сексуалното удоволствие. Това е направо невероятно!”, 
казва Акаеда пред Shukan Gendai.  

Акаеда дава консултации в своята клиника от 1999 
г., помагайки на 1000 ученички с полови проблеми досега. 
“Сексът е ставал твърде лесен за тези девойки. Ако те мо-
гат да го направят, няма ни най-малко значение мястото, 
дали е тоалетната на  нощния клуб или фотографските 
машини в игралните домове. Те не  си носят презервативи 
за такива случаи и винаги го правят незащитени.” 

Акаеда раздал 300 билета на ученички, които им 
позволяват да получат безплатен тест за венерически бо-
лести. 125 от тези триста са се обърнали към неговата 
клиника и 81.6 процента от тях показали, че носят някй вид 
венерическо заболяване. “Трипер, сифилис, хламидия, 
гъбички, генитални пъпки... някои девойки са преносители 
на многочислени болести. Имах едно момиче, чиито рани 
се бяха разпространили до такава степен, че тя не 
можеше да ходи”, казва Акеда. “И те все още правят това 
без презервативи. Аз им казвам поне да използват 
презерватив, но никой не ме слуша.”  

Акаеда продължава: “Фразата, която чувам от де-
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войките е: ‘Аз искам да го правя.’ Една девойка ми каза, че 
тя винаги се чувства горещо възбудена. Те са подобни на 
животни. Не могат да контролират своите сексуални им-
пулси. Единственото обяснение, което мога да дам е това, 
че те са хронично полови зависими.” Малко са ученичките, 
които изглеждат несъгласни с това.  

“Докато го правя, аз се чувствам като в рая”, възк-
ликва 17-годишно момиче, което ще наречем Акико. “За-
щото мъжете са добри с мен в тези минути. Момчетата, 
които обикновено са наистина студени, казват неща като: 
‘Ти си страхотна’, или ‘Харесваш ми’, когато правим секс. 
Сякаш той наистина има нужда от мен. Когато чувствам 
това, то наистина ми носи тръпка.” 

 Акико споделя, че когато получава подтик, нищо не 
може да я спре. “Веднъж го направих в тоалетната на  
нощен клуб в Шибуя. Това се получи, защото бях с онова 
наистина хубаво момче. Той ме взе, когато отивах в клуба 
с приятелка”, казва тя. “Напих се, не можех да издържам 
повече, така че просто си смъкнах панталона и го  оставих 
да ме обладае там.” 

Много ученички не виждат нищо лошо в таковава 
фрапантно леко поведение. “По-добре е да подивяваш от 
секс, отколкото да станеш малолетен престъпник”, казва 
16-годишната девойка Миеко. “За пръв път аз правих секс 
през първата година на гимназията и съм спала с около 
шейсет момчета оттогава. Аз ходя в нощните клубове 
в Шибуя и Икебукуро. Слушането на музика след доза ме 
кара да чувам звуци, които обикновено не мога да чуя. 
Тялото ми става леко, аз спирам да мисля и се чувствам 
страхотно. Сексът в тези минути е наистина интен-
зивен. Когато съм възбудена, това прави секса по-
приятен за момчетата.” 

Тецуко, на 17 години, е още по-преситена от луду-
ване. “Не мога да сметна броя на момчетата, с които съм 
била. Аз харесвам секса и често го правя, просто защото 
няма нищо по-приятно. Това не е нещо, което правя, за-
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щото го харесвам, а нещо, от което аз се нуждая като 
ежедневна доза.”, споделя Тецуко пред Shukan Gendai. “Аз 
съм го правила наведнъж с три момчета. Те ме хванаха 
във входа на  видео залата и ние вече го правехме, преди 
да разбера. Беше толкова хубаво, че нямах представа 
какво се случва с мен.” 

Консултантът и гинеколог Акаеда апелира да се 
направи нещо в помощ на малките нимфоманки. “Обикно-
вено тези девойки са опечалени и самотни. Но докато те 
правят секс, те забравят своята самота”, казва Акаеда. 
“Когато те са в къщи, родителите им постоянно ги карат да 
учат. Това означава, че те не искат да разберат своите 
деца. Ако децата не могат да се изтръгнат от самотата, 
докато са при своите родители, естествено е, че те ще 
търсят вън от дома си начини да се чувстват по-добре.  
Родителите просто трябва да правят повече усилия да 
общуват със своите деца.” ( ‘Fast food sends schoolgirls into 
sexual feeding frenzy’. Mainichi) 

Тестис-масажи 
Масажите в цяла Азия са цяла традиция и форма 

на телесната култура. Носят се легенди за китайски, ин-
дийски, тайвански, филипински и японски видове масажи. 
Като еротика и като маска на еротиката масажите са една 
от най-популярните услуги. 

Въпреки имиджа, който името може да създаде, то-
ва е натоварване на тестисите с древен масаж в тайванс-
ки стил. “Макар, че са наречени тайвански, те в действи-
телност са произлезли от Индия и са достигнали Тайланд 
заедно с йога”, казва мениджърът на мадам Пуке от Токио, 
която държи заведение, специализирано в обработката на 
топките. В Тайланд на масажите се гледа като на лечение.  

Цената на специалната обработка е с 2 000 йени 
плюс основната цена от 11000 за два часа. Репортер от 
седмичника отишъл да опита процедурата. Неговата ма-
сажистка го хванала и го масажирала навсякъде, от глава-
та на палеца на крака. Масажистката първо притиска об-
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ластта между скротума и ануса, която е много чувствител-
на. И тогава тя използва двете си ръце, обхваща скъпо-
ценностите и ги  люлее около 15 минути. (‘Forget the squir-
rel grip, testicle massages are a whole new ball game’. Maini-
chi) 

Нестандартен секс 
Загадъчно S&M (садо-мазо) училище развива тех-

никата на клизмите. Когато всичко друго пропада, понякога 
е добре да знаете, че все още имате партньор. Бой или 
унижаване могат да изискват специален талант. Ето защо, 
според Hanashi-no Chanel (9/4), дори професионалните 
‘господари’се обръщат към партньор, когато искат да раз-
вият своите техники за забавляване на мазохистите, които 
идват да ги гледат.  

‘Партньор’ е клуб за садо-мазо мъже и жени на 
специалиста-терапевт Рики Кадживара. Кадживара създа-
ва гръбнака на  клуба през 1995 г., след като научил, че 
няма аналогично място, ориентирано към жени, които се 
наслаждават от подчинение и господство.  

Някои от курсовете, които ‘Партньор’ предлага, са 
толкова популярни, че дори утвърдени професионални 
‘мадам’ и ‘властници’ ги посещават, за да видят дали мо-
гат да научат нови техники, които да използуват за своите 
‘роби’, според Hanashi-no Chanel.  

‘Партньор’ е ориентиран главно към най-добрите 
садо-мазо техники и организира редовни партита за свои-
те членове. “Повечето от хората, които са сексуално садо-
мазо ориентирани, се разглеждат като перверзници от 
онези, които са доволни от обикновен секс. Но всъщност, 
ние не сме извратени типове или полови престъпници”, 
пише Кадживара в уебсайта на ‘Партньор’. “Аз не  се при-
теснявам особено, когато хората казват, че ние сме 
ненормални, но ми  позволете да кажа, че ние се наслаж-
даваме и активно търсим секс, който предлага много 
дълбоко физическо и умствено удоволствие. Вместо 
бъдем наричани анормални, мисля, че е по-точно да ни 



290

наричат супер сексуалисти.” 
‘Партньор’ провежда семинари за садо-мазо новаци 

с демонстрации от мъже и жени садо-мазохисти. Учас-
тието в курсовете, които обикновено траят няколко часове, 
струва 20 000 йени за мъже, 15,000 йени членове, а сами 
жени го посещават безплатно. Между изучаваните техни-
ките са завързване с въже и умения за стягане на торс и 
крака, както и методи за боравене със свещи и изпускане 
на  восък.  

‘Партньор’ е забележителен с вниманието, което 
отделя на използването на медицинска екипировка в садо-
мазо техниките, тренира анални процедури, дава подроб-
ни инструкции за това как правилно да се използват клиз-
мата и ректоскопа и разкриват нов поглед върху начините 
на проникване. Властни и подчинени мъже също застават 
пред групата, за да правят демонстрации.  

Популярни са също, според Hanashi-no Chanel, 
партитата, които се организират от жени-властници. (‘En-
igmatic S&M school drills art of enema’. Mainichi) 

 

Блудство 
Блаженият Буда щеше да се обърне в гроба си, ако 

знаеше какво върши един негов представител в храм в 
префектурата Чиба, според Gatsun! (септември). 

Главният свещеник на  храма, чието име ежеме-
сечникът премълчава, неотдавна бил задържан за извър-
шване на серия неприлични действия с жени, които освен 
това той измамил с крупни суми, преструвайки се, че чете 
техните съдби, използвайки карти за игра с образи на  
женски гениталии. Той настоява, че е действал законно, и 
смята да се бори срещу обвиненията на всички степени. 
“Ако не видите интимните органи на жената, няма начин 
да узнаете какво бъдеще и готви съдбата”, заявява духов-
ното лице.  

Извратеният свещеник бил арестуван заради сеанс 
с 35-годишна жена, която потърсила адвокат за помощ. 
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Свещеникът предложил да я приеме в специална стая, 
където да я консултира, сравнявайки нейната вулва с една 
от образите на същите органи на картите, приготвени 
предварително. Събул й панталоните и бельото и започ-
нал да я изследва отвън и отвътре, уж за да определя 
нейното бъдеще. Накрая поискал жената да си плати 20 
000 йени ($ 170) за услугата.  

 “Всеки път, когато жена помолела свещеника да й 
гледа, той я водел в тайна стая на гърба на храма, укра-
сена с дузина свещи. Той я карал да се преоблече в бял 
халат и да седне на колене пред него, за да му разкаже за 
своите безпокойства”, казва полицейски източник пред 
Gatsun! “Той седял и мълчаливо слушал жената. Когато тя 
свършела, той издърпвал една от своите карти с образ на 
вагина и казвал на жената: ‘Вие имате проблем, много по-
добен на жената, от която е взет образа на картата. Поз-
волете ми да ви прегледам дали вие сте устроена по съ-
щия начин.’ При това той надничал в нейния полов орган, 
често галейки я.”  

Когато ‘консултантския’ сеанс приключвал, свеще-
никът нанасял на гениталната област черно мастило, а 
след това притискал оризова хартия, за да създаде нов 
образ, който добавял към своята колекция.  

Полицаите били шокирани, след като открили над 
30 от тези карти във владението на свещеника. Шокиращо 
е, че толкова много  жени, всички приблизително на една 
възраст, не само били притиснати към блудство, но и да 
платят тлъсти хонорари за това.  

“Той получавал от 20 000 до 60 000 йени на сеанс. 
Общо неговите ‘клиентки’ платили около 5 милиона йени”, 
казва полицаят. “Предвид на големия брой жертви, све-
щеникът сигурно ще получи по-тежка присъда.” (‘Lip read-
ing priest find fortune in holiest of holes’, Mainichi) 

Сексуално насилие 
*** 
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Най-невинна и широко разпрестранена форма на 
сексуално насилие в Япония е опипването в тълпа, обик-
новено извършвано в претъпкани вагони. Висока западна 
дама с дълги червени коси, които висят почти до кръста й, 
разказва:  

“Аз бях в една от онези мотриси в метрото, които са 
така претъпкани, че не можеш да мръднеш, когато започ-
нах да усещам нежно дърпане по врата. Можах да си 
обърна главата точно колкото да видя, че мъжът зад мен 
бе натъпкал цялата ми коса в устата си и имаше оргазъм. 
Аз извиках за помощ и бях спасен от висок, бедмълвен 
мъж, който изхвърли опипвача на следващата спирка.’ 
(Taylor, р. 194) В женски списания се предлагат съвети как 
жените да избягват опипващите ръце на мъже. С цветни 
илюстрации е показано как се опазват жизнено важните 
органи.  

 
*** 
В Япония се регистрират малко изнасилвания, но 

трябва да се отчета факта, че малко от жените, върху кои-
то се упражнява насилие, подават оплакване на полиция-
та. Характерно е, че във влаковете и метрото маниаци из-
ползват сгъсяването на хора и опипват непознати жени. 
Друго характерно явление е домашното насилие и кръ-
восмешение. Една девойка споделя в писмо до списание:   

 “Аз съм момиче на 19 години и живея на Шибуя. 
Преди няколко години брат ми се възползва от мен нео-
чаквано, когато бяхме един ден сами и ме облада. Въпре-
ки че протестирах и се борих енергично, това продължи да 
се случва почти всяка седмица.  

Не казах нищо на родителите ни за това, защото не 
исках брат ми, най-големият син, да загуби лице пред тях. 
Сега обаче съм сгодена и ако отида при моя бъдещ съп-
рутг в моето опетнено състояние, той ще се разгневи. Мо-
ят брат даже се закле, че ще продължи да има отношения 
с мен даже след като съм омъжена и че ще причини сери-
озни неприятности, ако не му позволя. Какво да правя?” 
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Отговорът на редакцията е типично японски: “Пре-
ди да направите нещо прибързано, ви съветваме да раз-
говаряте за това с брат си и да го помолите да разбере, че 
загуба на лице и разруха на семейната хармония може да 
настъпи, ако той не престане.” (Seward, р. 12) 

 
*** 
Жените от Фукуока бяха тероризирани от присъст-

вието на сериен насилник. Той атакувал подло, нахлувай-
ки в домовете и скривайки се зад заключени врати, от ля-
тото минала година. Макар, че задържането му на 8-ми 
август внесе спокойствие сред гражданите на Фукуока, 
смразяващото разкритие, че заподозреният е ученик в 
специално училище в града, се стовари като силен шок, 
според Shukan Shincho (8/28).  

Йошики Мацумото, по псевдонима, даден от 
седмичника на 17-годишното момче, обвинено за сексуал-
ните нападения, имал за цел да изнасили 25 жени в града 
Чуо-ку и други шест от областта. “Жертвите са на въз-
раст от 19 до 32 години, почти всички работещи в офи-
си. Една жена, нападната през февруари тази година, 
била така изплашена, че скочила от прозореца на вто-
рия етаж прозорец и е все още е в инвалидна количка”, 
информира полицията на  Фукуока. “Полицейският участък 
в Чуо създаде екип от 24 души за действие по случая, и 
даже в този случай беше необходима помощ от друг учас-
тък, докато накрая проследиха и задържаха момчето”.  

Повечето от изнасилванията били извършени в ра-
диус един километър от Южния парк на Фукуока. Атаките 
били насочени срещу млади жени, живещи сами. “Почти 
всички жертви, живеещи в едностайни апартаменти, 
били атакувани близо до тяхната входната врата”, каза 
човек от полицейския участък в Чуо. “Момчето просле-
дявало жените на път от работа към къщи. В момента, 
когато те отваряли входната врата, той се хвърлял 
върху тях и извършвал своето нападение. Той прикривал 



294

лицето си с вълнена шапка, дръпната надолу над лице-
то. В един случай, той бил съблякъл  само сакото от 
своята училищна униформа, и така ние узнахме на ранен 
етап, че става въпрос за ученик.  

Момчето ни каза, че бил самотен, тъй като и два-
мата му родители били на работа и той се прибирал в 
празна къща. Той каза, че често гледал порно видео и 
развил интерес към секса. След като гледал няколко 
филма със сцени на изнасилване, той решил сам да опита 
няколко истински нападения.”  

Обвиненият е ученик в ‘Хигаши Фукуока’, известно 
учебно заведение, чиито отбори по няколко вида спорт са 
известни в Япония.  

Родителите на  Мацумото са родени в Китай. “Йо-
шики пристигнал в Япония, когато бил на трето ниво. Чух, 
че бил натурализиран преди четири години. Неговите ро-
дители управлявали компания, специализирана в пъте-
шествия из Китай”, казва един от съседите на  момчето. 
Съученикът добавя: “Той е висок и добре сложен. Не се 
изтъква и харесва изящните изкуства. Получаваше добри 
оценки. Той бе донякъде отбягван в училище, тъй като е 
роден в Китай.”  

Друго 17-годишно момче, също така фен на пор-
нографията, бе обвинено за 12 случая на изнасилване 
минала година и сега изтърпява присъда от пет до десет 
години затвор. Йошики може вероятно да очаква повече. 
“Ако на процеса обвиняемият беше пълнолетен, го очак-
ваха 12 години затвор за голям брой изнасилвания”, казва 
Хироши Итакура, професор по право в Нихон Юнивърсити 
пред Шукан Шиншо. Този случай обаче включва и нараня-
вания вследствие изнасилване, което е значително по-
злонамерено, отколкото в случая с момчето от Фукуока 
миналата година. Има възможност Йошики да получи 12 
години зад решетките, но аз се съмнявам, че той може да 
бъде осъден на доживотен затвор.” (‘Life imitates porn for 
schoolboy sex predator’ Mainichi) 
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*** 
Shukan Shincho (8/7) отбелязва, че  в град Канита, 

префектура Аомори пощенски работник извършил сексу-
ално мотивирано престъпление.  

Канита е дом за около 4 000 души. Тъй като слън-
цето грее през повечето дни, градчето е известно като ос-
тров на мир и спокойствие. Но това блажено спокойствие 
било грубо смутено на 29-ти юли, когато пожарни камиони, 
бърза помощ и полиция автомобили ревяха около градс-
ката поща.  

За щастие, докато пожарникарите дошли, пожара 
бил почти потушен. Далеч по-лошо било обаче, че в мал-
кото пространство, поразено от пламъците, лежали две 
зле изгорени тела. Те принадлежали на пощенските ра-
ботници Такахиро сато и Шинобу Миками. “Гърдите на 
Миками бяха разсечени с нож за рязане на книги. Тя ум-
ряла от загуба на кръв. След смъртта й обаче, нейната 
глава и горната част от тялото й били залети с керо-
син и подпалени. Невъзможно бе да се каже чие е тялото 
по останките от него.”, казва източник от полицията 
пред Shukan Shincho. “Като беше слабо засегнат от 
огъня. Той също имаше рани от разсичане с нож за ряза-
не на книги, но причина за смъртта му се оказа вдишва-
не на  отровен въглероден двуокис от огъня”.  

Улиците и пътищата, излизащи от града, бяха бло-
кирани от полицията, която допусна, че пощенските ра-
ботници са убити от бандит. “Нямаше следи от грабеж 
обаче. Стаята където телата бяха намерени бе заклю-
чена от вътре”, продължава източникът. Скоро стана 
ясно, че смъртта на двамата е в действителност ре-
зултат от убийство-самоубийство.  

“Книжният нож бе намерен вдясно до тялото на Ка-
то. Раните от промушване в неговия корем се оказаха де-
ло на самия него. Ние също така разкрихме, че Миками 
беше изпратил по електронна поща SOS съобщение на 
нейната сестра точно преди да избухне пожарът.”, казва 
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друг полицейски офицер. Източник, близък до пощенската 
станция, има съмнения по въпроса, какво се е случило, 
когато двойката били оставени да работят заедно в деня, 
когато пощата обикновено е затворена.  

“Миками бе висока, фина и красива. Тя имаше чу-
десна репутация за приветливото си държане с клиентите. 
Като обаче бе малък глупав човек. Където обикновено 
беше нужен един час за обхождане на адресати, на него 
му трябваха три часа. Всеки го отбягваше”, казва източни-
кът на Shukan Shincho. “Като имаше навик да следи Мика-
ми. Миками, която дойде в пощата тази година, има съпруг 
и дете. Като знае това и все пак опита да я ухажва, тъй 
като се влюбил в Миками от пръв поглед. Миками се при-
теснила наистина от Като. Тя се оплакала на шефовете и 
приятелите от  него. Нещата бяха подреждани така, че те 
никога да не работят заедно сами. Но, точно в деня на 
нейната смърт човекът, който работеше с Миками, отсъст-
вал, и като дошъл, за да го замести.” (‘Postal worker deliv-
ers final confirmation of female colleague's darkest fears’. Mai-
nichi)                
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КАЙША:                                      
ЯПОНСКОТО ЧУДО И ‘ЗАГУБЕ-
НОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ’ 
Кайша на японски значи ‘фирма’. Японските фирми-

гиганти навлязоха на световния пазар с гръм и трясък и 
издигнаха Япония до върха на индустриалните нации. Тук 
трябва да се подчертае, че по-голямата част он наци-
оналния продукт все пак се създава в малките фирми, 
част от които са свързани с големите като доставчици. Ние 
се удивихме от приказките за странните порядки в тези 
фирми, сякаш ставаше дума за хора от друга порода. И 
същите тези фирми от десетина години са в застой, някои 
фалират, а чудесата на тяхното управление и на японския 
труд са вече под въпрос.  

Това е голямата най-нова загадка на Япония. 
Много е изписано за ‘японското чудо’. Много се пи-

ше и за годините след него. Търсят се нови пътища за 
растеж, но не е ясно какво е спряло растежа и какво може 
да го задвижи отново. Спиралата на дефлацията и реце-
сията засега е неумолима и бавно притиска японската 
икономика. Фалират банки и фирми, безработицата расте. 
Японците се разделят със славата си на страна с пълна 
заетост и пожизнено наемане. Залязва ли Страната на 
Изгряващото Слънце? 

И да залязва, след залез идва нов изгрев. В света 
чудеса не стават, но стават доста необикновени неща. А 
най-необикновени ни се струват далечните достижения. 
Такова достижение е стремителният японски икономичес-
ки възход от почти пълна нула (според официалната ста-
тистика) до втора позиция в света. Загадка е как става то-
ва и защо се обръща надолу? 
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Този анализ не претендира да е икономически, той 
е по-скоро ‘популярно-философски’. 

 

Зайбацу 
През двадесетте години на миналия век огромните 

корпоративни групи Зайбацу (財閥), конгломерати от по 
много банки и фирми, притежавали икономиката. Те влия-
ели върху партиите, Диета (японския парламент) и върху 
кабинета.  

Новата икономика се изграждала върху основите на 
най-богатите фамилии в Япония от феодално време. 
Модернизацията от годините на Мейджи променила струк-
турата на богатството. Главите на най-богатите семейства 
Шимадзу и Маеда, с повече от един милион коку (годиш-
ната оризова издръжка на един човек), станали принцове. 
Наложили се преки поземлени данъци. Оформил се годи-
шен бюджет на двора. Самураите били лишени от правото 
си да носят мечове и много от тях се хванали на работа в 
индустрията или в търговията.  

Зайбацу e японско стопанско обединение от вре-
мето преди Втората световна война. Думата е съставена 
от два елемента: зай – ‘богатство’, и бацу – клика, ‘клика 
на богатството’. Сумитомо например е била огромна им-
перия от 292 фирми с оборот към 600 млрд. долара. Чети-
рите най-богати семейства били: Мицуи, Мицубиши, Су-
митомо и Ясуда. Те използвали държавна протекция. 
Произвеждали енергия, горива, метали, оръжия, кораби, 
самолети и т.н. Печелили от войните.  

Барон Кицидзаемон Сумитомо е бил ’джамбазин, 
който мечтае за империя и притежава талант на поет’. До-
като доходът на императорското семейство е бил 5 млн 
долара през 1937 г., личният доход на Мицуи е бил 20 млн 
долара. Зайбацу приличали на западните концерни и се 
поддържали от кланови и приятелски връзки, феодално 
вкоренени. Банто управлявали фирмите в името на собс-
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твениците от Семейството. Те са професионални наемни 
мениджъри. Банките кредитират само приятели и близки, а 
не конкуренция.  

Тези групи били монополисти на пазара, сраснали 
се с политическата власт, и установили почти тотална 
власт не само в икономиката, но и в обществото като цяло. 
По своята вътрешна структура те наследили клановете. 
Но зайбацу не са кланове: те свързват хора и групи чрез 
интереса и често издигат хора не от фамилията, а според 
способностите. 

Кайша 
Преходна икономическа форма след Зайбацу са 

Кейрецу (系列). След Втората световна война зайбацу 
били заменени от кейрецу, което означава ‘серия’ или 
‘филиал’.  

Кейрецу е хлабав конгломерат от компании, орга-
низирани около една банка за взаимна изгода. Компаниите 
понякога, но не винаги, притежават взаимно акции.  

Японските компании (кайша) от времето на ‘чудото’ 
и почти доскоро са съвсем особени. В големите фирми 
през шейсетте години и по-нататък за пръв път в света се 
прилага прочутия мениджмънт, който тласка Япония нап-
ред и става пример дори за Запада. Това не са просто хо-
ра на служба и работници, а здраво семейство с обща 
воля и живот. За японците работата е на първо място и 
всичко останало идва след нея. Влизането в кайша е като 
раждане или като посвещаване. Влизало се доскоро за 
цял живот. Кайша те жени (омъжва), дава ти апартамент 
на изплащане, дава ти заеми и надбавки за деца, повиша-
ва те и с годините ти вдига заплатата, пенсионира те и 
накрая те погребва. Животът ти минава в кайша и покрай 
нея и в къщи.  

“Че големите японски организации са ‘командни 
култури’ е известно отдавна, най-малко откакто Накане 
(1970 г.) отбеляза тяхната вертикална структура и харак-
теристики в Японското общество. В Working for a Japanese 
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Company от 1992 (бълг. ‘Работейки за японска компания’), 
аз отчетох, че японските чуждестранни мениджъри изпит-
ват трудности с местния състав, които използват безапе-
лационния маниер за даване на насоки или заповеди, и 
очакват подчинените, специално западняците, да изпъл-
няват заповедите незабавно, без въпроси. Това очакване 
е не винаги налице, защото местните западни служители 
открито негодуват, ако не са помолени да направят нещо 
по ‘уважителен’ начин. Японските мениджъри са по-
автократични и принуждаващи, отколкото западните. Тъй 
като Япония е култура на командата, има малко място за 
словесни дискусии между началници и подчинени. При 
набиране на нов състав, японските организации предпо-
читат кандидати с гъвкавост и добра нагласа, тъй като та-
кива хора ще правят, каквото им е наредено без възраже-
ния.” (March, р. 88) 

Емоционалната привързаност към родината е 
широк фон. Сродна с нея е фамилната привързаност 
към клана, семейството и фирмата, която не само е 
проекция на фамилната структура, но често е и пряко се-
мейна в кланов мащаб. Важното отношение в работата е: 
сенпай – кохай (старши – младши). Компанията, голямото 
семейство, е преди личното малко семейство.  

Завършилите висши и специални училища постъп-
ват на работа в началото на финансовата година, което 
значи също работна и учебна година – Първи април. Про-
летта е сезон за учене на бизнес-маниери: във фирмите 
могат да приемат и неподготвени, ще се научат, но още от 
самото начало те трябва да имат култура на бизнес-
обноските, приети в Япония. За подготовка се използват 
много наръчници: Цукай шайн-но манаа (‘Практически 
наръчник за бизнес-маниери’), Джиссен мануару бижи-
несу манаа (‘Илюстриран наръчник за бизнес-маниери’).  

Тези правила не касаят технологията и правата, 
нито пък етическите принципи, етикетът е изцяло ситуа-
ционен:  
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 “Върви малко зад шефа или висшестоящия!  
Стой встрани на коридора, когато вървиш сам, ос-

тави средната ивица за гости и висшестоящи! 
Винаги бъди спокоен и никога не бягай, независимо 

че бързаш!  
Никога не разговаряй с колегите в коридора! 
Посетителите да вървят половин стъпка напред! 
Носи багажа на посетителя! 
Езикът е специален. Използват се подходящи из-

рази за специфични ситуации по телефона и в лице.  
Купувачът е шеф, а продавачът е негов слуга. 

Не бива да се казва ‘благодаря’ на продавача.  
Събитията извън работното място включват посе-

щения на кафе, ресторант, караоке или гейша-бар (при 
специални случаи и гости). Парите не се изтъкват. Чайни-
те къщи, гейша-ресторантите (рьотей) нямат нито цени, 
нито меню. Плащането става след ден в офиса на клиента 
на ръка, като барът изпраща свой служител(ка).  

Но има и други правила, технологични, чието спаз-
ване е в основата на високото качество и конкурентност на 
японските стоки. “Японските продукти са високо прецизни. 
Аз не бих придал голямо значение на обяснението, че 
това е национална черта. Смятам, че тук има два основни 
фактора.  

а) голямата конкуренция на пазара, съчетана с ви-
соката мотивация на работниците, които идентифицират 
своя просперитет с просперитета на фирмата; 

б) в много фирми има подробни инструкции (‘manu-
als’), за всеки вид технологична дейност – т.е. кое как 
трябва да се направи. Работниците следват тези инструк-
ции. Освен това работниците се обучават внимателно от 
специални инструктори или техните ‘сенпай’, след като 
постъпят на работа (‘on-the-job training, learning-by-
doing’).”(Ialnazov, Notes) 

‘Шигото’ 
От стари времена на островите на изгряващото 
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слънце майсторството е високо и много се цени, но 
още по-високо е поставено по ценност усърдието. За 
японците трудът е ценност номер едно.  

Шигото на японски значи ‘работа’. Обикновеният 
работен ден в Япония често надвишава осем часа, ти-
пично десет-единадесет часа, понякога повече. Човек си 
тръгва от кайша, когато се свърши работата ‘за деня’. 
Въпрос на приличие е да се задържиш по-късно от колеги-
те – който си тръгне преди другите, им се извинява. Не-
мислимо е да си тръгнеш преди шефа.  

Работната седмица е най-често шест дни.  
В годината празниците са десетина. Почива се на 

шинтоистки и будистки дати, на Нова година. Но го-
дишният отпуск е от шест до петнадесет дни и се взема 
тогава, когато шефът разреши.  

Японската любов към работата е трудна за разби-
ране от западняците. Впрочем, тя не е вродено качество 
от отдавна – в началото на века японските работници 
съвсем не са били от най-работливите и съвестните. Днес, 
в началото на 21-ви век, японците не работят вече по 
онези фантастични шестнайсет до двайсет часа. Но 
преди шестнайсет години Робърт Марч пише: “японците 
продължават да работят средно най-малко двеста часа в 
годината повече, отколкото американците.” (March, p. 
87) Но трябва да се има предвид, че много от тези часове 
се губят в суетня, когато изникне непривичен проблем, или 
излишни процедури, които бавят работата. “Някои 
наблюдатели са отбелязали, обаче, че много от прехва-
лените десет-до-двадесет часа работен ден са посветени 
на активности, които имат малко смисъл с изключение да 
правят наетия да изглежда добре пред своя старши и ос-
таналите наети.” (Seymour, p. 20) 

Обясненията за японския работохолизъм са много 
и най-чудновати: ‘заговор за завладяване на света, тота-
литарност, свирепо конкуриращи се компании’. Достатъчно 
е да се каже, че усърдният труд е норма. “За японците 
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работата е на първо място в живота. Семейството и дру-
гите неща отиват на заден план. Смята се, че младото по-
коление е различно, че младите не са работохолици и че 
предпочитат забавленията. Трудно ми е да кажа доколко 
това е така. Но обществото гледа отрицателно на хората, 
които са ‘хима’ (падат си по почивката) и положително на 
тези, които са ‘исогаший’ (‘заети’). Моето лично впечатле-
ние е, че има доста хора, на които не им се работи, но те 
са принудени да го правят, защото това се е превърнало в 
норма, ‘нещо, което всички правят’.” (Ialnazov, Notes) 

Така или иначе, японците са подготвени за членове 
на организация като фирмата, в която попадат, от една 
мощна институция – училището. Основни правила на со-
циално поведение са: пасване в група, посвещаване и са-
можертване, семейните ценности на организирания живот, 
татемае, и може би най-важното, как да се подчиняват и 
да следват командите на шефовете.  

Годините на Японското ‘чудо’ 

Японският икономически растеж 
Кривата на динамиката на валовия продукт в Япо-

ния ясно очертава годините на японското чудо и времето 
на застой. Въз основа на бурния растеж след войната до 
средата на седемдесетте години на 20-тия век Япония из-
раства като икономически и индустриален гигант. Тя зас-
тава на второ място като сила, непосредствено след САЩ, 
и световните наблюдатели предвиждат, че Япония ще 
задмине Щатите в края на века. Например прогнозата на 
Херман Кан в The Emerging Japanese Superstate е: Брут-
ният национален продукт за 1980 г. ще бъде 450–750 
милиарда долара за година, а към 2000 между между 
11 530 и 34 500 милиарда.  

Нека веднага да проверим прогнозата. 
Според статистиката за валовия продукт на нации-

те към 2001 г. Япония е на трето място в света с 2 950 ми-



305

лиарда долара, след Съединените Щати с 9 255 милиарда 
и Китай с 4 800 милиарда долара. Очевидно несбъдната 
прогноза – валовият продукт на Япония не само не е по-
висок от този на Щатите, но е и под три пъти по-нисък. В 
абсолютна цифра прогнозата е сбъркана с 8 575 милиарда 
в минималната си граница и с 31 545 милиарда в мак-
симума си. Азиатският конкурент на Япония – Китай – се е 
наместил между Щатите и Япония и то с 4 800 милиарда 
долара – изпреварил е японския БВП с 1 845 милиарда 
долара. (CIA WorldFactbook, 2001) 

Разбира се, прогнозата не отчита и не може да от-
чете промените в темпа на развитие. Бъдещето е неиз-
вестно даже за икономическия анализ. 

 
Японският икономически растеж  от Мейджи перио-

да насам: 
1885 – 1897 3.3 % среден годишен растеж 
1897 – 1914 2.1 
1914 – 1920 5.8 
1920 – 1931 1.9 
1931 – 1940 5.6 
1940 – 1946 -11.0 
1946 – 1955 10.9 
1955 – 1973 9.6 
1973 – 1985 3.9 
1985 – 1989 4.9 
The Economic Planing Agency. National Income Statis-

tics (Miyazaki, р. 15) 
Според официална статистика растежът по десе-

тилетия е:  
1960-те: 10.39%,  
1970-те: 4,00 %,  
1980-те: 3.77%  
Япония в края на 1980 г. е втората най-голяма ико-

номика в света по годишен валов продукт (GDP) след Съ-
единените Щати. 
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И така, от 1950 г. до 1980 г., историята на Япония 
се състои главно в нейното бързо развитие във водеща 
икономическа сила и този процес често е наричан ‘ико-
номическо чудо’. След-военната констелация преобразява 
Япония в конституционна парламентарна демокрация, но 
тя е управлявана от една-единствена партия по време на 
‘чудото’ (Либерално-демократичната партия). Тази сила и 
устойчивст позволяват на държавата значителна свобода 
да наблюдава икономическо развитие в дълъг срок. Чрез 
разширени държавни инвестиции и управление, и с летящ 
старт, осигурен от технологията, предавана от САЩ и Ев-
ропа, Япония бързо възстановява своята тежка про-
мишленост. При огромната поддръжка по време на Ко-
рейската война, в която встъпва в качеството на главен 
доставчик на НАТО, японската икономика навлиза в дълъг 
период на извънредно бърз растеж, начело с производст-
вените сектори. Япония излиза напред като значителна 
сила в много икономически сфери, включително стомано-
добива, автомобилостроенето и производството на елект-
ронни стоки. Това е постигнато главно чрез нововъведе-
ния в областите на трудовите отношения и произ-
водствената автоматизация. Япония предлага първа из-
ползването на робототехниката в производството.  

По време на чудото, нейният ежегоден растеж е 
над два пъти по-висок от този на нейния конкурент, 
САЩ. Към 1980 г., Япония – въпреки своя малък размер – 
е вече втората най-голяма икономика на света. Тези 
развития имат значително влияние върху нейните отно-
шения със Съединените Щати, нацията, с която Япония 
има най-тесни връзки. САЩ първоначално силно насърча-
ват развитието на Япония, виждайки силна Япония като 
необходим противовес на Комунистически Китай.  

Безспорно в центъра на Японското ‘чудо’ застава 
японският мениджмънт, превърнал се в легенда. 

Петролният магнат Идемицу създава бизнес-
империя и измества чуждите нефтени компании. “Най-
‘шокиращата’ практика на Идемицу е политиката на пла-
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щане на работещите според онова, от което техните вис-
шестоящи смятат, че имат нужда, вместо фиксирана над-
ница. Идемицу смята, че заплатите са просто начин да се 
поддържа живота. На хората са давани увеличения според 
промените в техните житейски обстоятелства като же-
нитба, раждане на деца, обучение на децата и т.н. За ос-
нователя Идемицу основен принцип на неговата компания 
е ‘уважение към хората’. Тъй като компанията е като се-
мейство, първата цел не е печалбата, а създаването на 
фамилен свят. Вярвайки, че хората искат доверие повече 
от всичко, Идемицу отстранява часовниците, профсъю-
зите и договорите... Попитан за философията на труда, 
Идемицу често казва, че целта на компанията не е да 
прави пари, а да прави хора.” (March, p. 97) 

 
От осемдесетте години на 20-тия век силата на 

Японската икономика стига критична точка. Щатите имат 
тогава огромен търговски дефицит с Япония – т.е. внасят 
доста повече, отколкото изнасят за Япония. Този дефицит 
става изкупителна жертва на американската икономическа 
слабост, и отношенията между двете страни охладняват 
много. Има напрежение специално по въпроса за японския 
автомобилен износ, като японските автомобили по това 
време заемат повече от 30% от американския пазар. САЩ 
критикуват затворената природа на японската икономика, 
състояща се в държавна регулация и митническа защита, 
която прави влизането в Япония за чуждестранни фирми 
невероятно трудно.  

Япония в продължение на последните три десети-
летия на миналия век навлиза в процес на икономическа 
либерализация за успокояване на американската кри-
тика. Автомобилният проблем е решаван със серии от 
‘доброволни’ ограничения на японския внос плюс силно 
поскъпване на йената спрямо американския долар.  

Но освобождаването след задържане предизвиква 
аномалии и забавяне. “Въпреки че Япония поддържа 
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относително висок темп на растеж до края на 80-те години 
(средният годишен растеж през 80-те е 3.77%), темпът на 
икономически растеж се забави в началото на 90-те, кога-
то ‘икономиката на мехура’ колапсира.” (Miyazaki) 

Търговия ‘без правила’ 
Тъй като Япония притежава малко природни ресур-

си, тя трябва да внася суровини и материали, от които се 
нуждае, за да произвежда индустриални стоки. Износът на 
индустриални стоки докарва чужда валута, нужна за по-
купка на суровини и енергия за икономиката. Получава се 
затворен кръг: индустриалното производство изисква су-
ровини и енергия, а те изискват индустриално производст-
во.  

Но основният проблем е изхранването: две трети от 
храната е вносна. Селскостопанските ресурси и преди 
всичко обработваемата земя са ограничени и даже нама-
лели. Това обстоятелство притиска японците да предпри-
емат крути мерки за икономически растеж, което посте-
пенно се превръща в икономическа война.  

Японските правителства със силни намеси в пазара 
не пускат чужди индустриални стоки, а и някои селскос-
топански стоки. Те използват всевъзможни закони, на-
редби и митнически тарифи, за да изградят висока стена 
пред конкурентния внос на онези неща, които те самите 
изнасят. Куриозно изглежда, но оризът в Япония е пет до 
десет пъти по-скъп, отколкото примерно в Тайван, Корея и 
Виетнам, но вносът на ориз от тези страни е блокиран. 
Това, разбира се, не е пазарна икономика, но задържа за-
етостта в оризовите стопанства, макар че бърка в джоба 
на японците за скъп домашен ориз. Всичко се плаща в 
края на краищата, ако не веднага.  

Преди всичко трябва да си дадем сметка, че Япо-
ния, тръгнала по пътя на индустриализацията, и лишена 
не само от подземни богатства, но и от достатъчно храна 
(две трети от храните се внасят), за да оцелява, трябва 
да продава огромни количества високо технологична про-
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дукция. Вносът, нужен на хората и на самата индустрия, 
компенсира големия износ, без да създава видимо благо-
състояние в сравнение с това на Запад. Японците печелят 
големи пари и големи пазари, но продължават да живеят 
сравнително скромно. 

През 1989 г. Карел Волферен, изследовател на 
японското общество, пише: “Градското жилищно строи-
телство е спънато, сдържано и извънредно скъпо. Цената 
на живота, измерена спрямо средния доход, е извънредно 
висока. Само една трета от японските домове са свързани 
с канализация. ... оставят средните японски обитатели на 
големи градове с по-нисък стандарт и комфорт от онзи, 
който имат техните събратя в по-малко богатите евро-
пейски страни.” (Wolferen, p. 3) 

Японците стимулират изкуствено продукцията на 
експанзиращите индустриални фирми чрез кредити, дър-
жавни поръчки, инвестиране и така създават нелоялна 
конкуренция, използвайки свободния пазар за проник-
ване в страните на свободния пазар. Но това е само 
помощ към постигнатото високо качество и конкурент-
ност на японските индустриални стоки.  

В годините на петролна криза, през седемдесетте, 
когато цените на петрола се покачват и американските ко-
ли-смукачи на бензин поскъпват за поддръжка, японските 
фирми ‘Тойота’, ’Хонда’, ‘Мицубиши’, ‘Мазда’ и ‘Нисан’ на-
хълтват на американския пазар и здраво притискат мест-
ните гиганти-автомобилостроители: ‘Дженерал Мотърс’, 
‘Форд’ и ‘Крайслер’. Тогава за ‘Крайслер’ настъпват най-
тежки дни. Новият президент Ли Якока, на когото се разчи-
та да вдигне гиганта на крака, разказва:  

През онези години Якока като президент провеж-
да бизнес срещи в Япония, Киото, с президента на ‘Ми-
цубиши’. Той се хвали с построения край Киото авиацио-
нен завод на компанията. 

“ – Но защо тук, сред тази красота? – попитах аз. 
– Преди войната вашият президент и г-жа Руз-
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велт дойдоха на почивка. Те се влюбиха в този град. А 
когато започна войната, г-н Рузвелт издал заповед да 
не се бомбардира Киото. След като нашето военно раз-
узнаване научи за тази заповед, ние решихме да пост-
роим авиационния си завод на място, чиято безопасност 
беше вече гарантирана – отговори той. 

Когато чух този разказ, вметнах: 
– Мисля, че в любовта и на война всичко е позво-

лено. 
Кюбо кимна в знак на съгласие. 
– Какво бихте направили вие? В Япония ние се 

грижим за своите собствени интереси. Това, което не 
разбирам, е защо вашата страна невинаги прави също-
то. 

И аз не разбирам това, продължава Якока. Точно 
сега ние сме в разгара на друга голяма война с Япония… 
Сегашният конфликт е търговски. И тъй като нашето пра-
вителство отказва да види каква е в действителност тази 
война, ние вървим по пътя на поражението... Но не всички 
неща са еднакви. Игрището не е равно. Освен това то е 
силно наклонено в полза на Япония. И затова играем с 
една ръка. Няма съмнение, че ще изгубим войната!... 

Аз знам, че ако нещо върви като патица и кряка ка-
то патица, много вероятно това нещо да е патица. Но ко-
гато основният лихвен процент от 10% се покачва на 22% 
и след това отново спада на 10 % и при всичките тези ко-
лебания йената стои закрепена на 240 йени за един до-
лар, става съвсем ясно, че има нещо гнило в Токио. Това... 
води до предимство в цената с около 1000 долара за една 
нова ‘Тойота’... Японското правителство прави отстъпка от 
около 800 долара на производителя... С други думи, дома-
кинята в Токио плаща повече за една ‘Тойота’, отколкото в 
Сан Франциско. Това свободна търговия ли е? Разбира се, 
не. Разумно ли е? Можете да бъдете сигурни! Япония 
ограничава продажбата на американската фармацевтична 
продукция. Там забраняват нашата телекомуникационна 
техника и оптични влакна. Например системата им за 
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пререгистриране на стоките е истинско шарлатанство. 
Пържените картофи отначало са ‘обработена храна’ с 16 
% мито, а после стават ‘сладкарски изделия’ с мито 25%! 
“Ние сме единствената страна в света, която практикува 
почти свободна търговия, и ние ще бъдем наказани.” 
(Якока, сс. 429–341) 

Ли Якока изразява гледната точка на американците. 
Вероятно от японска гледна точка нещата стоят по друг 
начин. 

В Щатите по това време се разпространява виц по 
повод на тази критика на Якока. 

Учител по история препитвал учениците: 
– А сега – попитал учителят, – кой е казал: ‘Аз съ-

жалявам, че имам само един живот, който да отдам на ро-
дината?’ 

Едно малко японско момиченце от първите редове 
станало и отговорило:  

– Натан Хейл, през 1776 г. 
– Отлично – казал учителят. – А сега, кой е казал: 

‘Дай ми свобода или смърт.’ 
Малкото японче отново станало и отговорило:  
– Патрик Хенри, 1775 г. 
– Много добре – казал учителят. – Момчета и мо-

мичета, чудесно е, че Кико знае отговорите. Но всички ос-
танали трябва да ви е срам. Помнете – вие сте американ-
ци, а тя е японче. 

Тогава едно момче от последните редове се оба-
дило: 

– Да таковаме японците! 
– Кой каза това? – попитал учителят. След което се 

чул глас: 
– Ли Якока, 1982 година. (Iacocca, An Autobiography, 

бълг. Якока, Автобиография) 

Невалидност на либералната икономика? 
‘Западняците преувеличават ролята на пазара’, 
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мислят в Япония. Според израза на Карел Волферен, в 
Япония ‘пазарната свобода не се смята за цел, желана 
сама по себе си, а за един от няколкото инструменти за 
достигане на върховната цел – индустриална експанзия.’ 
Японците не смятат принципите на свободния пазар за 
някакви свръх-правила, а използват пазара и особено 
свободния международен пазар като средство за своите 
цели. Това не е централно планирана комунистическа 
икономика. Япония, Корея и Тайван развиват трети вид 
икономика. Чалмърз Джонсън преди години ги нарича: ‘de-
velopmental states’ (държави с политика за икономическо 
развитие).  

Избягват ли те Август фон Хайек, формулирал, че 
пазарът като разгърнат ред е най-адекватната самоорга-
низираща се икономическа система? Последните десет 
години на застой показват, че в края на краищата всяка 
масивна намеса в пазара от правителството се плаща с 
аномалии.  

Но това не значи, че пазарът е природен закон. 
Пазарът работи заедно с рационалния егоизъм, и без него 
е проста форма на обмен, която не води до растеж.  

Растежът зависи от фокусиране на енергия и то из-
глежда може да се извърши не само по принципа на 
егоизма (свободния пазар), а и по принципа на колек-
тивизма (регулирана икономика). Разбира се, колекти-
визмът е допълнен от вътрешната конкуренция на местния 
пазар. Комунистическата централно-планова икономика не 
успява, защото потъпква пазара, за разлика от японския 
подход. Един класически принцип, залегнал в основата на 
икономическата теория на Адам Смит, действа чрез 
колективен субект – принципа за егоистичната печалба.  

Рационалното извличане на печалба, модерният 
капитализъм на Запада, не пасва на японския ум в толкова 
висока степен, както на западния. Изглежда рисковано да 
се смята, че егоизмът като природно качество на човека е 
водещо във всяка култура. В Япония индивидът е за-
местен от групата като носител на егоистичен интерес. Но 
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доходите на отделния японец по време на чудото са висок 
мотив и те нарастват няколко пъти.  

Пазарът в годините на ‘чудото’ се разпределя регу-
лирано между многото големи компании и конкуренцията е 
ограничена. Ето как постулатите на либералната икономи-
ка за свободния индивид с егоистични интереси действат 
по различен начин в японската икономика. Оказва се, че 
теорията на либерализма (Смит, Фридман), която се опи-
ра(ла) върху човешката природа, в силна степен е повли-
яна от индивидуалистичната нагласа на западния чо-
век.  

Опит за кратко обяснение. Чудеса в този свят не 
стават, но стават необикновени неща. Те са необикновени 
обаче само в съотнасяне. В света на Япония, както във 
висока степен и в останалия Далечен Изток, отсъства ка-
то културен тип и стратегия за оцеляване свободният 
индивид. А именно той е центърът на западната модерна 
култура и в частност икономика. За западните хора това е 
очевидна човешка природа и даже мислители като Лок, 
Смит и съвременниците ни Хайек и Фридман са постули-
рали този рационален егоизъм като общочовешко качест-
во – основа на пазарната икономика. Но те изглежда гре-
шат. 

Обяснението на ‘японското чудо’, както и на него-
вия край, се корени в японския и в по-широк смисъл на 
далекоизточния манталитет. Японците: 

– не са имали Егото за център на света; 
– не са се респектирали от универсални норми; 
– не са разчитали особено на рационалното; 
– абсорбирали са под формата на копиране и 

адаптиране чужди достижения и са ги изпълнявали по-
добре от оригинала; 

– през мирната част от своята история те са се 
просмукали от твърди ситуационни правила, желязна дис-
циплина под страх от най-жестоки наказания; 

– през епохата Мейджи те се заредили с мощно на-
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ционално съзнание за единство. 
По-конкретно обяснение.  
Първо, базата съвсем не е нулева. Официалната 

статистика от 1945 г. изглежда пропуска незасегнатата ог-
ромна предвоенна индустриална мощ на зайбацу поради 
това, че те се ‘скриват’, за да не бъдат напълно разбити.  

Второ, налице е наистина пределна мобилизация 
на народа и властта в най-добрия смисъл. Мотивацията 
поставя на предно място фирмата, нацията. Използвани 
са най-силните черти на японското общество: семейната 
форма, строгата йерархия, колективната нагласа, сработ-
ването, подчинението и високата дисциплина. Друго, което 
се прибавя, е работливостта. Като резултат за онова 
време Япония осъществява бум в мениджмънта и оттук в 
производителността на труда.  

Трето, японците развиват своето традиционно 
майсторство в копирането и в изпълнението. За по-
ниски заплати те работят доста повече от своите западни 
колеги. Те са превъзходни инженери и отварят нови стра-
ници на техническия прогрес и изпълнение, с което изли-
зат на пазара на високотехнологични стоки.  

Четвърто, цифрите на номиналния растеж са за-
висими от цените, а те постоянно растат в периода на 
‘чудото’, за да стигнат равнища с пъти по-високи от за-
падните. Отчасти това е изкуствен процес, който накрая се 
изчерпва.  

Тук малка забележка. “Японската статистика е вяр-
на, доколкото следва възприетите в страната счетоводни 
стандарти (те още не са възприели международните сче-
товодни стандарти, въпреки че напоследък има движене в 
тази насока и се очаква в бъдеще и това да стане.)...Има 
разминаване в статистиката, която отчита безработицата в 
Япония, и международния стандарт (на ZCO).”(Ialnazov, 
Notes) 

Пето, регулирането на японската външна търго-
вия. Изкуствени са много мерки на държавата за регули-
ране на пазара в полза на японския износ, срещу вноса на 
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конкурентни продукти и за спасяване на банки и фирми. 
И в крайна сметка ‘чудото’ си има край. От повече 

от десет години Япония е в рецесия, налице е нездравос-
ловна дефлация, расте безработицата.  

Нека да видим как става и се развива всичко това. 

Загубеното десетилетие 

‘Bubble economy’ (Икономика на мехура) 
Икономическото чудо завършва рязко в самото на-

чало на деветдесетте години на 20-тия век. Икономичес-
кият растеж спира и започва колебание.  

Реален икономически растеж (1983-1999) 
Илюстрация: Real ec growth 
Илюстрация: таблица Real Ec Growth 83-2000 (An-

nual Report on National Accounts. Economic and Social Re-
search Institute, Tokyo) 

От 1999 г. насам японската икономика бележи най-
нисък темп на растеж в сравнение с другите най-развити 
страни: 

Сравнение по темп на растеж след 1999: 
Япония 0.2 % 
САЩ 4.2 
Германия 1.5 
Франция 3.0 
Италия 1.4 
Великобритания 2.1 
(Comparative Economic and Financial Statistics)  
Във втората половина на осемдесетте години на 

миналия век аномалиите в японската икономическа сис-
тема снабдяват с гориво огромна вълна на спекулации 
от японски компании, банки и застрахователни компании. 
Накратко, комбинацията от невероятно високите цени на 
земята и невероятно ниските лихвени проценти довеждат 
до позиция на крайно евтини и лесни кредити. Това до-
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вежда до масивно кредитиране, прихода на което е инвес-
тиран най-вече в японски и чуждестранни акции и 
застраховки.  

Разпознавайки, че този мехур е неустойчив, (по-
чиващ върху нереални цени на земята – заемите бяха 
обезпечавани със земя), Финансовото министерство рязко 
вдига лихвата. Това пука мехура така рязко, че довежда 
до огромна катастрофа във фондовия пазар. Това също 
води до дълбока криза; голямата част от огромните дъл-
гове стават невъзвръщаеми, което на свой ред води до 
криза в банковия сектор, като четири големи банкови 
групи са гарантирани от правителството. В края на краи-
щата повечето банки изпадат в несъстоятелност и се съз-
дава вълна на консолидация (сега в Япония има само че-
тири национални банки). Критически за дългосрочната 
икономическа ситуация, това значи, че много японски 
фирми са претоварени с огромни дългове, което засяга 
тяхната способност за капиталови инвестиции. Това също 
така прави кредитите много трудни за получаване поради 
обсадната ситуацията на банките; дори сега, макар че 
официалната лихва е 0% и ще бъде такава в течение на 
няколко години, кредит все още се получава относително 
трудно.  

Дълбоко въвлечени в борсовата манипулация в 
последните десетина години са Якуза. Техни манипулации 
са навярно съществена причина за падането на Токийска-
та фондова борса и смъртта на ‘пренагрятата балонна 
икономика’. За две и половина години след пика през 1989 
г., индексът Никкей на Токийската фондова борса се срива 
с 60 процента, със спад в оборота 80 процента и загуба на 
реалната стойност наполовина. Към края на 1995 г., Ник-
кей си връща 10 процента от своята предишна стойност, 
без да се вижда край на японската рецесия. 

‘Аз бих нарекъл това Якуза-рецесия’, казва Райсуке 
Миязава, бивш шеф на отделението за организирана 
престъпност при националната полицейска агенция... По 
време на периода на надуването на балона, компаниите 
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станаха много небрежни относно контактите с организира-
ната престъпност. 

Якуза носи пряка и косвена вина за 350 милиар-
да долара катастрофа, която стопява спестяванията на 
хората и изпраща шокови вълни по финансовите пазари в 
света, смятат изследователи.  

Японският валов продукт на човек от населението 
за 2000 г. възлиза на 23 311 долара, с което Япония заема 
15-то място в света. (CIA WorldFactbook, 2001) Правителс-
твото прави усилия за реформи, но без траен успех. Като 
цяло това довежда до феномена, известен като ‘изгубено 
десетилетие’. 

Дефлацията и мерките срещу нея 
След ‘икономиката на мехура’ Япония навлиза в 

дефлационна спирала. Тя може да се проследи до някол-
ко причини:  

- лошите дългове намаляват реалното инвестира-
не; 

- китайската конкуренция на цени на стоки и работ-
на сила; 

- по-ниското потребление и инвестиране води до 
подтискане на търсенето, а то на свой ред намалява це-
ните и създава по-нататъшна дефлация. Изглежда това е 
спадането на ‘балона’ на бързо растящата и инфлационна 
икономика. 

При база 2000 г. в началото на 2003 цените са на 
равнище 90 %.  

Влиянието на дефлацията върху ежедневния живот 
естествено е по-слабо, защото цените намаляват. Жизне-
ното равнище на обикновеното японско семейство остава 
приблизително както в периода на чудото. Поевтиняване-
то е добре дошло за потребителите – то е лошо за произ-
водителите и за заетостта.  

И все още Япония си остава най-скъпата страна в 
света. Токио и Осака година след година заемат твърдо 
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първите две места като най-скъпи градове на планетата.  
Някои цени и такси: 
- двуетажна къща 65.11 кв. м.:  ¥ 44940000, $ 

345 692 
- тристаен апартамент 81.59 кв.м.: ¥ 46 357, 500 $ 

356 596 
(‘House prices in Japan’) 
- китайско зеле 1/4 глава: ¥93, $0.78  
- японско говеждо 0.374 кг: ¥393, $3.30 
- шунка 0.150 кг: ¥ 261, $2.19 
- бира ‘Кирин’: 1 л: ¥ 525 $4.41 
- ориз от Хоккайдо: 5 кг ¥1869, $15.71 
Данък добавена стойност е нисък – 5 %. Данъкът 

наследство е много висок, така че ‘да умреш означава да 
извършиш ужасно нещо за семейството си’по думите на 
един наблюдател. Таксата при продажба на жилище е 
убийствена: 50 %. Данъците за алкохол и цигари са също 
високи, така че вносните питиета са често по-скъпи от 
японските. Сега 54 йени от всеки литър газ са данък. 

Цените падат, бавно – равнището през последното 
десетилетие е паднало с 4 процента. Но като цяло и до-
ходите на домакинствата бавно падат. Номинално върхът 
на доходите на домакинствата е 1997 г. - ¥595 214 месеч-
но, чисто ¥497 036 при цена на живота ¥357 636. През 
последната отчетена година доходите са паднали на ¥538 
277, чисто ¥452 501 при цена на живота ¥330 651 на ме-
сец. (Household Income and Expenditure 1984-2002). Броят 
на регистрираните леки коли от 1996 г. до 2002 е намалял 
с една трета (1996 – 897 985, 2002 – 674094). Месечният 
наем за паркиране на една кола в Киото е около $ 500. 

Какво прави Япония така скъпа? Няма прост, 
еднозначен отговор. Азбучна истина е, че цените са ре-
зултат от уравновесяване на търсенето и предлагането на 
пазара. Но когато пазарът е твърде затворен по силата на 
островното разположение, а и правителството се намесва 
активно върху определянето на цените, субсидирайки 
производства, налагайки специфични митнически тарифи 
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и по други канали, тогава цените се изкривяват. 
Има много специфични причини. Токио е ужасно 

скъп и защото големият бизнес е тук. “А Големият Бизнес 
е в леглото с политиците и бюрократите. Тъй като големи-
ят бизнес е базиран тук, най-добрите работни места също 
са тук и всеки иска да живее тук... На север от Токио има 
хиляди квадратни  мили почти без хора, но ударите са в 
Токио, затова всички VIP са там.”  (‘Why are prices I Japan 
so damn high’) 

Правителството масивно субсидира японското 
земеделие, специално ориза. То купува целия произведен 
ориз, произведен на много високи цени, и го продава на 
по-ниска цена, за да избегне гнева на потребителите. 
Познайте откъде правителството взема тези пари? В съ-
щото време то блокира вноса на ориз  (постепенно сис-
темата ще се промени към тарификация, но ако чуждест-
ранният ориз се направи по-скъп от японския, разбира се 
никой няма да го купува). Сега японският ориз струва око-
ло седем пъти повече от международната цена на ори-
за. Така даже да изберете да не ядете ориз (основната 
храна в Япония), вие го плащате с вашите данъци.  

Разбира се в Япония действат антимонополен за-
кон и комисия за честна търговия, но е по-скоро ‘книжен 
тигър’. “Японската социална сигурност е неадекватна, за-
това японците си спестяват парите и имат най-висок дял 
на спестяване в света”, според автора. В 20-тия век пове-
чето правителства развиват анти-тръстово законодателс-
тво; а Япония насърчава растежа на големите фирми, 
за да повиши националния продукт. От времената на 
самото отваряне на Япония към света цари експортна ма-
ния, за да се правят пари, докато внимателно се пазят 
родните индустрии. Малко японци даже знаят, да оставим 
че не знаят защо японската камера струва повече в Япо-
ния, отколкото в Ню Йорк. Най-силният мотив е  Япония да 
блокира поделянето на пазара, докато у дома няма 
конкуренция. 



320

Огромните строителни фирми данго си поделят 
списъка с предстоящите обществени проекти (сега 10 % от 
японските работници са в строителството), а после всяка 
компания предлага висока цена без конкуренция. Фирмите 
получават гарантиран договор на висока цена, и така 
изнудват данъкоплатците. Проектите могат да струват ми-
лиарди долари, като например пътища или ‘Кансай Ин-
тернашънъл Еърпорт’. Всички четири японски производи-
тели на бира предлагат една и съща висока цена. Почти 
всяка индустрия действа по същия начин. Вътрешните по-
лети са повече от двойно по-скъпи от полетите в другите 
страни. (Why are prices in Japan so damn high?) 

Друга причина за оскъпяването са дистрибуторс-
ките канали, които ‘са затворени, така че блокират всяка 
евентуална конкуренция. Производителите контролират 
каналите за разпределение. Японската дистрибуция е ис-
тински лабиринт и в нея има хиляди правила. Ако даден 
дистрибутор продава вашите стоки, той не продава тези 
на конкуренцията. Има няколко търговски посредника за 
всяка стока и всеки прибавя своя дял от цената. От 1985 г. 
доларът пада спрямо йената повече от 50 %, но стоките, 
произвеждани с вносни съставки, не поевтиняват. Едни и 
същи книги струват в Япония два-три пъти по-скъпо, от-
колкото на Запад.  

Цените на ‘снобските’ стоки са извънредно ви-
соки. Западни стоки получават ореола на снобски и пос-
къпват. Всякаква козметика за Бевърли-хилз тип подарък е 
няколко пъти по-скъпа от САЩ. Десетилетия Япония на-
лага високи данъци и такси на вносните стоки и така всич-
ко вносно се явява луксозно. А луксозните стоки се търсят 
толкова повече, колкото са по-скъпи. Има червила по $30, 
замразени тортили по 800 йени дузината, повече от пе-
торно по-скъпи от тези в Щатите. Концертните билети мо-
гат да струват по $100 и повече. “А когато Jonny Walker се 
опита да повиши търсенето на уиските JW Black и намали 
цената, търсенето намаля, а не се покачи.- Даже амери-
кански бележник от 5 долара струва 21 в Япония.” (Why 
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are prices in Japan so damn high?) 
Япония неизбежно навлиза в мрежата на гло-

балната свободна икономика и не е възможно да се за-
държи в изолация. Манипулациите могат да доведат само 
до временен успех, ако се развива пазарната икономика. 
Защото валутните курсове и лихвите са точен израз на 
икономиката, когато са напълно свободни и оставени без 
манипулация. Цената на едно изкуствено определяне на, 
лихви, цени и валутнен курс е загуба на представа за ре-
алната икономика. В Япония не се стига до това, но ог-
ледалото е донякъде криво, не е съвсем ясно какво ста-
ва като последствие от намесите. Тези неща са непредви-
дими.  

Следват фрагменти от анализи на японски иконо-
мисти в рамките на държавни и частни институции и фо-
руми. “Има съществена разлика в прогнозите на държав-
ните и частните институции: държавните анализи и прог-
нози като цяло са доста по-оптимистични.” (Ialnazov, 
Notes)  

Форум за икономическа политика. На Форума за 
икономическа политика на Института за икономически и 
социални изследвания към Кабинета (ESRI) водещи япон-
ски икономисти правят следната равносметка: 

Япония изпитва продължителна икономическа 
стагнация през деветдесетте и след това. Правителст-
вената парична политика не изглежда да е ефективна в 
изкореняването на дефлацията и увеличение на финан-
совото снабдяване.  

Ние стигнахме до следните заключения. Първо, 
намалението на лихвата в деветдесетте се обяснява с 
факта, че склонността на домакинства да се пестят пари е 
извънредно голяма. Второ, очакваната инфлационна нор-
ма има значително влияние върху лихвата както през де-
ветдесетте, така и в осемдесетте. Трето, количеството 
лоши кредити също има значително влияние върху про-
мяната на лихвите през 1990те. Това влияние обаче може 
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да се окаже незначително. (‘Explaining the Change in the 
Money Multiplier’) 

Участниците във форума са съгласни, че Япония е 
влязла в сериозна дефлационна спирала, че ситуацията 
ще стане дори по-лоша, ако не се вземат мерки и че об-
ществените финанси са в извънредно трудна ситуа-
ция.  

Проф. Такатоши Ито, Токийски университет: Деф-
лацията се влошава (потребителските цени падат) и Япо-
ния е влязла в дефлационна спирала. Конвенционалната 
парична политика е използвана в максимална степен (ну-
лева лихва) и е изчерпана. Финансова политика, която би 
увеличила още бюджетния дефицит е опасна, като се има 
предвид това, че отношението дълг/валов национален 
продукт стигна 140 процента.… Мисия на правителство-
то e да помогне на пазара, който не функционира подхо-
дящо.  

Подходяща анти-дефлационна политика ще доведе 
отслабване на йената. Това отслабване вероятно ще за-
сили критиките, но тя може да се игнорира. Обаче, поли-
тиката на насърчаване на отслабването на йената само с 
вмешателство би била неподходяща, понеже това би мог-
ло да допринесе за бъркотия в международните пазари.  

В сегашната ситуация, ако не осъществяваме така-
ва политика, дефлационната спирала ще продължи и ние 
никога не ще можем да я преодолеем. В допълнение, об-
ществените финанси ще банкрутират. Ако бяхме при-
ложили тази политика преди две години, ситуацията щеше 
да е по-малко болезнена.”  

Ясуши Окада, Главен икономист, CSFB, клон Токио: 
Ако дефлацията продължава, обществените финанси 
скоро ще бъдат катастрофални. Сегашният ежегоден 
бюджетен дефицит възлиза на 30 – 35 трилиона йени; две 
трети от него се дължат на дефлацията. Дори един про-
цент дефлация, ако продължи задълго, ще повлияе раз-
рушително върху пенсионното осигуряване. Една причина, 
за да не се постигне съгласие в предотвратяването на 
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дефлацията е, че хората с високи доходи и с гарантирана 
работа са в удобна позиция, защото техните доходи рас-
тат значително от спада на цените, докато техният номи-
нален доход не намалява; освен това те извличат полза от 
намалените данъци. От друга страна, действителната 
безработица е 10 процента. За по-младите хора дори 
официалната статистика показва 10 процентна безрабо-
тица... 

Необходимост от инфлация. Кешовият баланс на 
края на минала година достигна рекордните 70 трилиона 
йени. Това се дължи на силните дефлационни очаквания. 
Ако дефлационните очакванията изчезнат, държането на 
ниско рискови активи като пари в кеш ще бъде недоходно 
и може да се очаква преориентация към рисковите активи.  

В Япония, увеличението на валовия национален 
продукт с един процент води до намаление на безработи-
цата от само 0.1– 0.2 процента. Следователно, за да се 
намали безработицата от сегашното ниво от 5.5 про-
цента на три процента, ще бъдат необходими повече 
от 63 трилиона йени обществен разход. Този разход за 
три години би довел до банкрут на обществените финанси. 
По тази причина е невъзможно да очакваме финансовата 
политика да обуздае дефлацията... 

Ако номиналните лихви продължат да изпреварват 
номиналния растеж за още пет години, обществените 
финанси ще фалират и ще се появи хиперинфлация. 

Идзуро Като, Директор и главен икономист, изсл. 
група ‘Тотан’: Сегашната дефлация се дължи на многоб-
ройни фактори, включително приток на евтини стоки от 
чужбина, корекция на високите цени от напредъка на 
дерегулирането, спад в семейното потребление, което 
се появи от безпокойствата относно бъдещата заетост и 
пенсиите, ерозия на финансовата посредническа фун-
кция поради проблемите на лошите заеми и свиване на 
цялата икономика поради намалението на населението.  

Краткосрочният финансов пазар спря да функцио-
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нира подходящо при политиката на нулева лихва. Въпреки 
огромните депозити на стойност от около 20 трилиона йе-
ни по текущия разчет в Японската Банка, ликвидността се 
влошава. Освен това, има случаи когато фондовете оси-
гурени от купуващи операции на държавни ценни книжа не 
стигат до пазара. Нужно е съживяване на финансовия па-
зар. 

Японската икономика няма да може да преодо-
лее дефлацията за 10 години, вземайки под внимание 
намалението на населението и глобалната дефлационна 
тенденция. През това време подход, който ще избегне 
банкрута на обществени финанси е жизнено важен, и би 
трябвало да построим нови бизнес модели в отговор на 
дефлацията. 

Проф. Норико Хама, Дошиша юнивърсити: Това, 
което е необходимо сега, не е въвеждане на нова полити-
ка а, напротив, връщане към конвенционалната политика. 
Политиката на нулева лихва е една от неконвенционални-
те политики и може да убие пазара. Тъй като този вид по-
литика се прилага дълго време, пазарът изгуби адекват-
ност и спря да функционира като огледало на истинс-
ката икономика... 

Колко години ще трябват за да се изплува от деф-
лацията? Това зависи от последица структурни реформи. 
Съдейки от опита на структурните реформи в Съединени-
те щати, Обединеното Кралство, Холандия и други страни, 
това изисква около 10 години, преди да се видят резулта-
ти. Тъй като ситуацията в Япония е особено сурова, това 
вероятно ще отнеме 10–15 години след ‘изгубеното десе-
тилетие’. (ESRI forum. May, 2003) 

Колапс на ‘senior’-мениджмънта 
Под ‘сеньор-мениджмънт’ (senior management) се 

разбира чисто японската форма на корпоративен мени-
джмънт, който се основава върху колективизма и стар-
шинството (отношението семпай–кохай – ‘старши–
младши’). Типично за този стил на управление е пожизне-
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ното наемане (шушин-койо), заплащането според години-
те и старшинството (ненко-джорецу), единството и йе-
рархията.  

Перспективите пред този мениджмънт още към 
края осемдесетте години се виждат в неговото отваряне 
от йерархия към мрежа и от егалитаризъм към 
индивидуализъм: 

Парадигмата на японския мениджмънт от годините 
на ‘чудото’ е равенството, а за бъдещия неизбежно се на-
лага индивидуализма. Вместо търсенето на по-голям па-
зарен дял на всяка цена, си струва да се търси трайно 
ефективна мениджърска политика. Пирамидалната струк-
тура следва да се замени с мрежовидна. Системата на 
заплащането не може да остане механично повишаване 
според стажа. Заслугата на отделния член на фирмата 
трябва да замени стабилността на доходите. Подчинение-
то трябва да се измести от вътрешната конкуренция. (The 
Japan association of Corporate Executives)  

“Корпоративният мениджмънт в японски стил също 
ще се реформира драматично. Това не означава обаче, че 
японската система ще се замени с американска. Хаосът в 
счетоводството и бизнеса в Съединените щати показа, че 
американската система не е непогрешима. Важно е да се 
признае, че всяка оптимална система е специфична, зави-
си от икономическата среда и типа бизнес, и трудно може 
да се определи предварително. Важно е да се обезпечи 
гъвкавост, където разнообразните системи са достъпни и 
всяка компания да може да избира оптималната система 
за себе си.  

Разтърсването на старата икономическа система и 
изграждането на нова икономическа система чрез струк-
турната реформа ще отвори път за японската икономика 
да постигне динамичен растеж, за да се заемем с такива 
проблеми като спада на раждаемостта, състаряването на 
населението и околната среда. Изгубената енергичност на 
икономиката не може да бъде възстановена с поддържане 
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на статуквото или връщане на миналото.” (Из отчета на 
Хейдзо Такенака, министър на икономиката и финансите, 
2002 г.) 

Някои фирми прибягват до наемането на западни 
управители. Те въвеждат нови правила на мениджмънт и 
така влизат в конфликт с вкоренената традиция. Естест-
вено е да има съпротива срещу навлизането на чужденци 
и западни модели (особено американски) в японските 
фирми. Много японски автори твърдят, че те трябва да 
запазят добрите страни от техния модел на корпоративен 
мениджмънт.  

“В ‘Нисан’ след влизането на ‘Рено’ нещата тръг-
наха добре. Такива примери и сътресенията в корпора-
тивния мениджмънт от японски тип показват, че наистина 
‘seniority system’ и ‘lifetime employment’ са на границата на 
колапса. Ако все още се запазват, то е поради инерцията в 
мисленето и нежеланието да се възприеме каквато и да 
било промяна на статуквото (заради законните, влезли в 
сила, установени интереси и бъдещата несигурност) 

Има реформи в публичния мениджмънт в следните 
насоки: 

а) приватизация на някои държавни служби (напр. 
пощите, строителството на магистрали, летищата и  др.), 
както и намаляване на държавните регулации върху част-
ния сектор. В тази връзка се стига до намаляване на броя 
на държавните служители, на бюджета на някои минис-
терства и т. н.  

б) въвеждане на някои западни методи на публичен 
мениджмънт като например ‘PFI’ (по опита на Англия от 
90-те години на 20-тия век). 

Не ми е ясно как се съчетават западните методи д 
японския манталитет, но по принцип те си ‘японизират’ 
всичко, което е внесено отвън – с положителните и отри-
цателните страни. Ако западните методи не се прилагат, 
това не е поради несъвпадение с японския манталитет, а 
поради съпротива от групи хора, чиито интереси са засег-
нати (или ще бъдат засегнати, ако новите методи на уп-
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равление се приложат.)” (Ialnazov. Notes) 

Динамика на безработицата 
Заетостта се променя структурно и намалява. Рас-

тат съкращенията на щатни работници и длъжности, 
расте дялът на приеманите временни работници или 
такива на половин работен ден. Официалната статистика 
сочи безработица 5.5 %, а в своите анализи икономисти 
определят безработицата на 10 %.  

Динамика на безработицата (1984-2002) в процен-
ти: 

Илюстрация: Unempl. rate table 
(Labour Force Labour Force Survey) 
В продължение на деветдесетте години на миналия 

век спадът на заетостта в крупномащабните корпорации и 
компании в различни промишлености продължава. Но от 
1998 г. навлиза в стагнация заетостта и в средния и мал-
кия бизнес, обслужващия сектор и строителната индуст-
рия. От 1996 г. до 1998 г. спадът в създаването на работни 
места поради растежа на малките фирми с по 5 и по-малко 
работещи и стартиращия бизнес повлича след себе си 
рязко увеличение на безработицата.  

Сегашната бързо увеличаваща се безработица 
изисква сериозно изследване на причините и адекватна 
политика. Но в Япония изследването на промените в 
структурата на заетостта е ограничено досега.  

Ето фрагменти от един официален японски анализ: 
Масираното наемане през периода на високия рас-

теж, отлагането в смяната на системата на заплащане 
според възрастта, изчерпването на възможностите за пре-
назначаване на работници във филиални фирми и други 
причини довеждат до излишък при заетите на средна 
възраст, който се засилва бързо през деветдесетте. Като 
резултат се понижават нивата на заетост при младите. 
Освен това, в среда на рязко отслабване на оперирането 
във втората половина на деветдесетте, компаниите не мо-
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гат да приспособят разходите си за труд само със съкра-
щаване на младите попълнения и започват чрез по-ранно 
пенсиониране на по-възрастните заети...  

Увеличението на полудневните работници при-
тиска ли пълно-временната заетост? Фирмите, които 
увеличават полудневни работници, докато в същото време 
съкращават заетите на щат работници, са малцинство. 
Обаче в среда, белязана с намаление на броя на щатните 
работници, фирмите се въздържат да наемат и полуднев-
ните работници. 

Тъй като броят на полудневните работници се уве-
личава, докато броят на щатните намалява в цялата ико-
номика, обичайно се казва, че временните работници ли-
шават щатните от тяхната работа. Въпреки това, делът на 
фирмите с 5 служещи и повече, които увеличиха броя на 
полудневните работници, докато намаляваха броя на 
щатните, за година не превишава 10%. Съкращаването на 
щатните бройки в компаниите, които увеличиха броя на 
полудневните работници, не превишава 20% от цялото 
намаление на заетостта. Затова предположението, че по-
лудневните работници лишават от работа щатните, не е 
съвсем коректно. 

Въпреки това, компаниите, които съкращават щат-
ни, имат тенденция да увеличават сравнително евтините 
полудневни работници. Вместо щатните служители, по-
лудневните работници започват да ръководят ключови 
операции.  

Труден ли е скокът от безработица към започ-
ване на бизнес? Намаляващият брой на индивидуални 
собственици в промишлеността от осемдесетте години на 
20-тия век е характерно на Япония, несрещано в другите 
развити страни. В деветдесетте намалението на броя на 
заетите е причинено не от намаление на работодателите, 
а от намаление на собствения бизнес и семейните слу-
жещи....  

Въпреки политиката на стимулиране на започване-
то на собствен бизнес от безработните, сред тях намаля-
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ва броя на започващите собствен бизнес и независи-
мостта на безработния е по-скоро труден проблем в се-
гашната ситуация. (‘Empirical Analysis in Connection with 
Job Creation and Unemployment’, Емпиричен анализ във 
връзка със създаването на работа и безработицата. Eco-
nomic Analysis Series, No. 168) 

Загубеното десетилетие и отвъд  
‘Изгубеното десетилетие’ на японската икономика, 

а именно последните десет години на века, не е просто 
десетилетие на нулев икономически растеж, а също вре-
ме, в което бе пропуснат шанса да се вземат навременни 
мерки за структурна реформа.  

Ето фрагменти от статията ‘Lost Decade and Be-
yond’ от Ито Такатоши: Японската икономика работи зле 
през последните 10 години. Новините в началото на 
2002 г. са едва ли по-добри, отколкото в предходното де-
сетилетие. Растежът стана отново отрицателен. Ние из-
питахме три рецесии за 10 години. Тенденцията на 
дефлация нарасна и монетарната политика не изглежда 
ефективна, след като номиналната лихва бе понижена до 
виртуална нула през март 2001 г. Фискалните разходи бя-
ха повторно използвани от 1997 г. Дефицитните разходи 
не са вече желателни, въпреки трудността в традиционна-
та монетарна политика, тъй като пропорцията на дъл-
госрочните кредити към валовия национален продукт 
нарасна до над 130% и агенциите за кредитен рейтинг 
(‘Moody's Investors Services’ and ‘Standard & Poors’) пони-
жиха рейтинга на японските правителствени облига-
ции. Процентът на безработицата се покачи над 5%, а 
най-лошото от всичко е, че финансовата уязвимост стана 
отново проблем.  

Банките не са способни да създават достатъчно 
печалби, защото се налага да се справят със стари и нови 
необслужвани заеми (NPL). След отписването на лошите 
кредити и оценката на капиталите и техните балансови 
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отчети в пазарни цени, банките ще се окажат декапитали-
зирани.  

Икономиката на Япония е в дефлационна спирала – 
за първи път това се е случило на основните индустри-
ални страни  през 1930-те (Голямата депресия). Падащите 
потребителски цени и цените на активите карат потреби-
телите да отказват трайни покупки и фирмите да за-
държат инвестиционните си планове. Най-добрата ин-
вестиция е да се придържат към кешови плащания, тъй 
като ‘реалната лихва’ е над 2% (номиналната лихва е 0% , 
а инфлационната норма е -2 %). Неяснотите в бъдещата 
пенсионна система и слабите финансови институции карат 
потребителите да спестяват повече. По-ниските цени в 
другите азиатски страни, особено в Китай, карат 
японските фирми да инвестират вън от Япония. Деф-
лацията увеличава товара на длъжниците много повече, 
отколкото на кредиторите, очакван в момента на заемане-
то.  

Въпреки че дългосрочната икономическа перспек-
тива е добра, Япония сега е в най-лошия период от Вто-
рата световна война. Администрацията на Коизуми е изп-
равена пред проблеми като лоши кредити и дефлация и 
трябва да извърши регулаторни и други структурни ре-
форми, за да съживи японската икономика. (Ito Takatoshi, I. 
‘Lost Decade and Beyond’) 

В годишния отчет за 2001–2002 Хейдзо Такенака, 
министър на икономиката и финансите, е умерен опти-
мист.  

“Японската икономика започна да расте в началото 
на 2002, поддържана от растежа на износа и край на спада 
в продукцията. Колкото за перспективата за икономиката, 
ако растежът на износа и продукцията продължава и води 
до увеличение по ведомствените печалби и подобрение 
на заетостта и доходите, очаква се търсенето да се 
възстанови постепенно.  

Десет години са вече минали от срутването на ба-
лонната икономика и икономиката влиза във фаза на тре-
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то възстановяване. Последните две фази на възстановя-
ване се оказаха кратки и завършиха без постигане на пъл-
но възстановяване. Поради неефикасна икономическа 
структура, Япония е загубила капацитета да се 
приспособява към промените в икономическата среда, 
както например, бързият растеж на Китай в междуна-
родното разделение на труда. Следователно, най важ-
ният проблем за Япония е да изплува от дефлацията чрез 
съживителна структурна реформа и връщане на расте-
жа с растеж на търсенето. 

Крехкост на хода на икономическо възстановя-
ване в Япония. Податливостта на японския бизнес на 
възходите и паданията в глобалната икономика е доказа-
телство на слабостта на Японската икономика. Тъй като 
частното търсене и другите движещи сили за постигане на 
автономно обръщане и само-поддържане са слаби, външ-
ното търсене има сравнително голямо влияние.  

Компаниите все още страдат от дългове и банките 
остават в капана на необслужваните кредити... Другият 
фактор за слабостта на само-поддържането на възстано-
вяването е, че трудовите разходи остават високи. Про-
дължават усилията на компаниите от деветдесетте го-
дини за намаляване на заетостта и заплатите. Тъй като 
тази регулация не е достатъчна, растежът на производст-
вото ще доведе до висока печалба, заетост и заплати, но 
няма да донесе увеличено търсене...  

Слаба икономика и дефлация: порочен кръг. 
Дефлацията е една от главните причини на крехкостта на 
икономиката. Има два аспекта на текущата дефлация в 
Япония: намаляване цената на активите поради пукването 
на мехура; и общата ценова дефлация, наблюдавана от 
средата на деветдесетте. От друга страна, общата деф-
лация увеличи товара на дълга, а повишената реална лих-
ва и работна заплата служеше като водещ надолу натиск 
върху икономиката.  

В същото време слабостта на икономическото въз-
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становяване има ефекта на влошаване на общата ценова 
дефлация от разширение на пропастта между търсене и 
предлагане. Това взаимодействие между реалната иконо-
мика и дефлацията прави трудно за икономиката да изп-
лува от дефлацията.  

Недостиг на енергичност в японската икономи-
ка. Зад гореспоменатата крехкост на икономиката лежи 
средно- и дългосрочната липса на енергичност в японска-
та икономика... Индустриалната база, центрирана в про-
мишленото производство, която поддържаше японския 
растеж, загуби водещото си положение поради експортни 
удари от други страни както например Китай.  

Анализът на търговската структура разкрива, че ек-
спортът от Китай е главно на стоки, в които Япония е вече 
загубила своето преимущество, както например трудоемки 
стоки. Ситуацията не е различна от настъплението на 
развиващите страни, което Япония е изпитвала и преди. 
Точно както преди, Япония би трябвало да може да прео-
долее ситуацията с подобряване на промишлената и 
търговска структура. Въпреки това хората все още се 
вълнуват от ‘укриване от промишлеността’, тъй като Китай 
постигна безпрецедентна норма на икономически растеж и 
хората усещат като криза това, че Япония не достига ка-
пацитета за такива бързи промени в международното по-
ложение на производството си... 

Причината за спада в Япония бе в загубата на 
ефективност, отношението труд/капитал и постепенно 
станалата очевидна парализа на японския стил мени-
джмънт и проблема с необслужваните кредити през 1990-
те.  

Задачи на структурната реформа. За да изплува 
японската икономика от сегашната стагнация, трябва да се 
освободи икономиката от крехкостта си и да се извърши 
структурна реформа за построяване на икономическа 
структура с висок потенциал за растеж. Обаче, действията 
по структурната реформа закъсняват.  

Пълноценните действия започнаха едва с възпри-
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емането на ‘Основни политики за макроикономически ме-
ниджмънт и структурна реформа на японската Икономика’ 
от юни миналата година...  

Обаче в хода на развитието и последващо срутване 
на ‘икономиката на мехура’, конвенционалната система 
престана да функционира и се превърна в спирачка...  

Данъчна реформа. Едно от направленията на 
структурната реформа за възстановяване енергичността 
на икономиката е основна и пълна данъчна реформа, ос-
нована на справедливост, енергичност, и простота, за да 
поддържа с времената. Предстои да се утвърждават нови 
ценности: информация, прозрачност, риск и самоотговор-
ност. 

Обществен дебат. “Много се говори и дебатира, но 
за съжаление малко се прави. Освен това струва ми се, че 
не се прави достатъчно, за да се преведат икономическите 
дискусии на достъпен за обикновения човек език. Обик-
новените хора не разбират това, което се говори по тези 
теми, и следователно бързо губят интерес.” (Ialnazov. 
Notes) 

Цената на чудото 
Има ли цена японското ‘чудо’? Представлява ли 

рецесията и дефлационната спирала следствие от самия 
растеж? Фактът, че рецесията е локално японско явление, 
говори ясно за нейните чисто вътрешни причини. Тя за-
почва от колапса на ‘икономиката на мехура’, която пък е 
задвижена от ценови аномалии. Силата на този колапс е 
много голяма. Той довежда до фалиране на банки, почти 
пълно спиране на растежа и изпрати трусови вълни км ос-
таналите азиатски икономики и даже до западните иконо-
мики.  

Вече десет години отрицателните следствия на то-
зи колапс са налице, което говори за дълбока характерис-
тика на цялата икономика.  

Аномалиите, които са причина за този колапс и ре-
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цесия, са резултат от извънредни и специфични за 
Япония намеси в свободния пазар. Други аномалии по 
време на ‘чудото’ е нямало. Ако рецесията бе от типа на 
икономическите кризи, тя щеше естествено да бъде прео-
доляна и да се върне фазата на растежа, както това става 
на Запад – част от цикъла на класическата капиталисти-
ческа икономика.  

Аз не знам в детайли какво наистина е объркано в 
целенасочената държавна икономическа политика. Само-
то ‘чудо’ е станало възможно и благодарение на тези ма-
нипулации. Агресивното навлизане на японските промиш-
лени стоки на запад е не само скок в качеството и конку-
рентността на самите стоки, но и на държавно стимулира-
не и манипулации. Възможно е по-нататък с времето на-
месите на правителството в цените с кредити и бонуси 
към фирми износителки, във валутните курсове за стиму-
лиране на износа, в митата за блокиране на вноса и т.н. да 
са извадили японската икономика от стабилност и е бил 
необходим един тласък (‘икономиката на мехура’), за да се 
взриви структурата. Друг фактор е навярно повишаването 
на цените, което явно е станало с по-високи темпове 
отколкото на Запад, щом се е стигнало до невероятно 
високи ценови равнища. Доколкото то е изкуствено и 
представлява ‘надуване на мехур’, т.е инфлация, неиз-
бежно ще дойде момент на ‘пукване’ и след него бавно 
издишване, т.е. дефлация.  

За да се създаде нова икономическа политика, си-
гурно трябва много широк и задълбочен анализ, който да 
стига чак до процесите по време на ‘чудото’. Защото 
именно то е специфично японската форма (или форми), в 
която се развива една огромна икономика, стига до 
смайващи висини и после замира на едно ниво.  

В приведените анализи аз не виждам толкова да-
леч отиващ анализ. Причините за дефлацията и рецесия-
та се търсят след като е спрял растежа, и е нормално да 
се намерят такива причини, например във вълната на спе-
кулации. Но такава вълна със спекулации в търговията със 
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земи е само връх на айсберга. За да стане тя възможна, 
са се натрупали инерции и напрежения. Доколкото не са 
коригирани истинските и извънмерните отклонения от 
свободния пазар и не са освободени нови движещи сили 
на растежа, а се търсят само най-близките причини и най-
очевидните временни мерки, кризата няма да се преодо-
лее и японската икономика няма да върне своята жизне-
ност.  

Вероятно падането на цените е резултат на изкуст-
вен ценови растеж по време на ‘чудото’ и в такъв случай 
трябва да се стигне ‘дъното’, т.е. реалното равнище на це-
ните, каквото то е в икономическата среда и глобално.  

В най-общ план, може би става дума за разплата и 
за дилема. Първо, Япония ‘си плаща’ за надуването на 
балона на отчасти изкуствено стимулирания растеж, плод 
на пренебрегване на норми и отговорни решения. Второ, 
Япония е в дилемата: или да се върне към нова регула-
ция при необходимото ново затваряне, или да изстрада 
болестта на пълния преход към свободен пазар, който ще 
я включи органично в глобалната икономика, където 
трябва да й се пада водеща роля. Но това означава пъл-
но позападняване и край на уникалността и изолацио-
низма. В практичен план това значи намаляване на рав-
нището на цените до световното и това ще е много болез-
нено, защото ще означава преструктуриране на конкурен-
тните инвеститори, много нови фалити, още безработица и 
дефлация, още безпокойства и в крайна сметка относи-
телно изоставане на Япония от останалите развити страни 
и Китай.  

Командният мениджмънт не работи, когато става 
неизбежно навлизането на пазарни отношения в труда и 
инвестициите. Тогава е нужна специализация, конкуренция 
за работни места, съкращения. Става невъзможна 
пожизнената заетост и заплащането според стажа. Ясно 
става, че хората не са едно семейство, защото никога от 
семействата не се освобождават техни членове поради 
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недостатъчна квалификация. Ясно става, че японците не 
са семейство, защото се налага и става все по-нежелано и 
принудително да работят по повече от 8 часа по повече 
дни в седмицата и в годината от всички останали народи в 
света. Става неефективно командното управление, защо-
то то не е адекватно в условия на свободна конкуренция в 
глобален мащаб. 

Пропуква се доверието. Пропуква се позитивната 
нагласа. Вероятно се пропуква и дисциплината. Отслабва 
мотивацията за себеотрицаващ труд. Мениджмънта от за-
паден тип не е усвоен, а японският не работи. Усилват се 
контактите с другите страни, със запада. Вижда се как 
други народи с по-малко страдание постигат по-
щастлив живот. Вижда се и се усеща свободата на лич-
ността. Расте егоизмът. 

Японците изглежда са на кръстопът. Те са под ико-
номически натиск да продължат със западизацията, като 
изкоренят нагласите на конфуцианството, като станат ин-
дивидуалистично и рационално общество като запада, ко-
ето обаче изглежда почти невъзможно. 

Базови ценности на японския ‘обществен договор’ 
са под въпрос: обществената солидарност, йерархичната 
структура на японското общество, решаването на въпро-
сите чрез единство, липсата на свобода и отговорност на 
лично ниво. “Има много силна съпротива срещу необхо-
димите, но непопулярни икономически реформи.” (Ialna-
zov. Notes) 

Ситуацията ми се струва кризисна и преходна, как-
то в края на комунизма в Източна Европа. Японците се 
западизират и извършват преход, аналогичен на източно-
европейския. Това ще бъде продължително задържане и 
относително изоставане спрямо конкурентни икономики 
като китайската, а после бавно възстановяване чрез за-
падни ценности и техники, които ще дърпат и ще се борят 
с традиционните японски нагласи, както сега пост-
комунистическите икономики се мъчат със социалистичес-
ки нагласи под натиска на европейските и западните 
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ценности.  
Не можеш да останеш в границите на регионалните 

си експерименти. Няма място за много по-високи или мно-
го по-ниски цени от световните. Пазарните скачени съдове 
неумолимо изравняват големите разлики. И в крайна 
сметка ще се окаже, че случаят с Япония е урок по глоба-
лизация: парите нямат граници, няма как да останеш без-
наказано встрани, и не съществуват повече икономически 
острови.  
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