
Япония – далечна и близка 
Връщам се за осми път в Япония. За първи път видях Страната на изгряващото слънце през 
далечната 1996 г. Сега отново идвам с желанието да се докосна до тази колкото позната, 
толкова и непозната за мен държава, която за сетен път ме дарява с душевна хармония и ек-
зотична естетика, с нови неописуеми впечатления и с най-здравословната и най-красиво 
аранжираната храна на Земята.

Япония е горещо червено слънце 
върху снежна белота. Япония е са-
мурай и гейша. Япония е смесица 
от красиви пагоди и отблъскващи, 
сякаш нахвърлени случайно, бетон-
ни сгради. Страната на изгряващото 
слънце е пълна с контрасти, които 
карат чужденците да недоумяват. Но 
над всички тях се извисява култът 
към красотата и естетиката.

С мирис на зелен чай и водорасли
Дванадесетчасовият полет от Франк-
фурт до Токио е към края си. Пред мен 
се разкрива отново величествената 
гледка на Фуджи – един от символите 
на Япония. Припомням си най-упо-
требяваните японски думи: конничи 
ва (добър ден), охайо гозаймас (добро 
утро), конбан ва (добър вечер), арига-
то гозаймашта (благодаря много), дозо 
(моля), хай (да). В самолета винаги си 
поръчвам японски ястия и зелен чай, 
не само защото ги харесвам, а и защо-
то те веднага ме пренасят в далечната, 

но близка за мен страна. В паметта 
ми изплуват усмихнатите и прекале-
но любезни японци, които се кланят 
почти непрекъснато.
Предстои ми отново да видя стра-
ната на контрастите: модерната 
урбанизирана Япония, с огромни 
небостъргачи, с бълваща отвсякъде 
електроника и абсолютната тишина 
и покой, царящи в японските гради-
ни и храмове. Супермодерни млади 
японци, облечени с ексцентрични 
дрехи и японски семейства, преме-
нени с красиви кимона.
Паспортната проверка на лети-
ще Ханеда започва с вземане на 
отпечатъци от показалците и фо-
тографиране на всички чужденци. 
Затова малко от тях се осмеляват да 
крадат, а дори и да го направят, ще 
бъдат заловени, тъй като в Япония 
се разкриват 98% от престъпления-
та. Страната на изгряващото слънце 
принадлежи към държавите с най-
ниска престъпност. Там човек се 

чувства в пълна безопасност. Сами-
те японци смятат, че ако откраднеш 
чужда вещ, вземаш и проблемите 
на собственика й. А има ли японец, 
който да иска да се натоварва с чуж-
ди проблеми?
Попълвам поредния формуляр за 
влизане в Япония, подавам паспор-
та си с японска виза на служителя, 
слагам си показалците върху ус-
тройството за вземане на пръстови 
отпечатъци, гледам в екрана, за да 
ми направят снимка. След паспорт-
ната проверка следва митническа 
и ... облекчено въздъхвам.
Ето че вече мога да изляза от 
летището и да усетя познатата ми 
миризма на зелен чай, цветя и водо-
расли. Това е ароматът на Япония. 
Погледът ми се рее над свежите 
багри наоколо и усещам повече от 
осезателно пъстроцветната япон-
ска есен. Предстои ни още 60 км. 
пътуване с автобус, за да стигнем до 
Токио.
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Токио – най-голямата 
агломерация в света
Токио е най-големият метрополен 
регион в света. Общото население 
на префектурата е над 13 милиона, 
а метрополният регион, надхвърлящ 
границите на префектурата, има 
население между 35 и 39 милиона 
души и е най-голямата агломерация 
в света не само по население, но 
и по своя брутен вътрешен продукт, 
надхвърлящ 1,479 трилиона долара.
И тази година Токио ме посреща от-
ново чист и подреден до най-малкия 
детайл. Навсякъде цари изключител-
на чистота. Преобладават стърчащи 
небостъргачи, зад някои от които (за 
щастие) се крият красиви японски 
градини.
Всеки, който не знае японски, 
изживява истински културен шок, 
когато за пръв път попадне в Япо-
ния. Той се дължи до голяма степен 
на факта, че повечето чужденци не 
могат да четат японските знаци и не 
ги разбират. Макар че японският 
език няма пряка връзка с китай-
ския, използва китайски логоритми 
– канджи. Освен канджи, японската 
писмена система си служи и с две 
сричкови писмености – хирагана 
и катакана.
Друга причина за шока е неверо-
ятното множество хора. Спомням 
си, че когато за първи път излязох 
по токийските улици, бях „грабна-
та“ от тълпата, която ме повлече 
незнайно накъде. Чувствах се като 
на друга планета. От всички посоки 
се стичаше огромно количество 
хора, които ми изглеждаха напълно 

еднакви. Освен, че не ги различавах 
визуално, бяха облечени и стерео-
типно: мъжете – с черни костюми 
и вратовръзки, а жените – със сиви 
костюми. И тогава срещу мен се 
зададоха няколко души с маски, 
което напълно ме втрещи. Отначало 
предположих, че това е своеобразна 
екологична защита, но впоследствие 
нашият чешки преводач ни обясни, 
че „маскираните“ имат просто хрема 
или грип и не искат да заразяват 
другите.

Асакуса носи атмосферата на 
старото Токио
Ако искате да усетите атмосферата 
на старото Токио, трябва да посе-
тите Асакуса. Дълго време кварта-
лът е бил известен като център на 
развлеченията и удоволствията. 
В него са били разположени и тра-
диционните кабуки театри. В нача-
лото на миналия век тук се е появил 
и първият киносалон на Япония 
– Денкикан. През Втората световна 
война Асакуса е почти разрушена, 
но десетилетие по-късно е възста-
новена.
Най-голямата забележителност 
тук е Сенсоджи – най-старият храм 
на Токио, основан през 645 г. През 
628 г. двама рибари улавят в река 
Сумида златна статуетка на богиня-
та на милосърдието Канон. Смята 
се, че статуетката се пази и до днес 
в храма. Затова в него векове наред 
се почита богиня Канон, а храмът 
е известен още като Асакуса Ка-
нон. Вярващите идват тук да палят 
свещи и да хвърлят монети в чест на 

богинята. Този будистки комплекс 
привлича вниманието на много-
бройните посетители и със своята 
причудлива пететажна пагода, както 
и с богато орнаментираните портали 
и красивата градина. Както повелява 
традицията тук, пипам излъскания 
Буда Наде Ботокесан, който се нами-
ра близо до храма, защото според 
поверието той носи здраве и щас-
тие. Затова пък японците са застана-
ли пред нещо като котел с пушилня. 
Малки и големи „събират“ с ръце 
дима и го вдишват, тъй като вярват, 
че този ритуал ще им донесе здраве. 
Това своеобразно масово опушване 
явно е вид прочистване на органи-
зма.
Пътят към храма минава през тър-
говската улица Накамисе, която изо-
билства с японски стоки като ветри-
ла, кимона, гребени, колани, кукли, 
както и с традиционни специалитети 
на японската кухня. Тук можете да 
си купите и едни от най-красивите 
календари.

Уено е културен център
Уено е моя традиционна спирка 
в Токио. Тук се намира най-старият 
парк на града с много музеи и с най-
известната концертна зала в Токио, 
в която винаги имаме по няколко 
представления. Тя е построена 
през 1961 г. и за времето си е била 
най-голямата концертна зала на 
столицата, проектирана от Кунио 
Маекава. В Уено е разположен и На-
ционалният музей на Токио с над 
86 000 произведения на будисткото 
изкуство и занаяти, Националният 
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музей на западното изкуство, свети-
лища и храмове, както и най-старата 
зоологическа градина с над 2600 
животни.

Амейоко или какво ли няма тук
В непосредствена близост до южния 
изход на Уено е търговската улица 
Амейоко с над 500 магазина. Тя 
се намира между станциите Уено 
и Окачимачи на линията Йаманоте. 
Представлява открит и закрит пазар 
с множество сергии и магазинчета, 
разположени под релсите на линия-
та Йаманоте. Тук можете да си купите 
почти всичко – от огромни живи 
раци, риби и други морски чудовища 
до кимона, часовници, дрехи, козме-
тика, чанти, суши, плодове, зеленчу-
ци и зелен чай. Аз избирам магазина 

за зелен чай. Качвам се на втория 
етаж и там откривам и магазин за 
традиционни японски чайници – от 
красиви по-красиви. Продава ги 
възрастен японец. След дълго коле-
бание избирам едно чайниче, което 
той старателно ми опакова, защото 
опаковката на японския подарък 
трябва да е красива като самия дар, 
та дори и по-хубава от него.
След представлението се връщам, 
вече придружена от един колега, 
и купуваме още няколко чайниче-
та. Изразявам възхищението си от 
керамиката и продавачът ме пита 
откъде съм. „ От България“, казвам аз. 
„А, български йогурт и розово масло 
„, казва той, а колегата ми добавя 
„Котоошу!“, с което разсмива всички 
ни. Сбогуваме се с дълбоки поклони.

Шинджуку – кварталът на 
небостъргачитe
Шинджуку е кварталът на небостър-
гачитe и същевременно е един от 
най-известните търговски центрове. 
Може би най-голямата атракция 
в него е 273- метровото кметство, 
което на 20-ия си етаж се разклонява 
на две кули и според някои изглеж-
да като огромна катедрала. (Не 
бих казала!). Не случайно неговият 
архитект Кензо Танге при създава-
нето му бил вдъхновен от парижката 
катедрала Нотр Дам. Шинджуку, 
както и Гинза, са известни търговски 
центрове, изпълнени с множество 
магазини. Гарата в Шинджуку е най-
големият железопътен възел. През 
нея ежедневно преминават около 2 
млн. души.

Националната градина 
в Шинджуку
Градините на Токио са оазиси на 
спокойствието и вълшебно място за 
релаксация. Затова винаги гледам да 
избягам от тълпата в някоя от тях.
Shinjuku Gyoen National Garden 
е една от най-известните и красиви 
градини в Токио. Тя е истински оазис, 
изпълнен с естествена красота. 
Посещавам я през октомври, когато 
черешите отдавна са прецъфтели, но 
затова пък големи площи са изпъл-
нени с цъфтящи рози, многобройни 
дървета и всякакви растителни 
видове. Впечатлява ме възрастен 
японец, който се опитва да улови 
мимолетната красота на розовата 
градина върху платното си.
Shinjuku Gyoen има европейска 
и японска част. Площта около езеро-
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Националната градина в Шинджуку

Шинджуку – кварталът на небостъргачитe



то е 58,3 хектара, а обиколка й е 3.5 
км. В парка има градини във френ-
ски, английски и японски стил. Броят 
на дърветата е около 20 000. 1,500 
от тях са черешови. Те цъфтят през 
март и април и превръщат градината 
в истинска цветна приказка.
Работата в оранжериите започва 
през 1892 година, а настоящата 
оранжерия е построена в средата 
на 20-ти век. В нея има над 1700 
тропични и субтропични растителни 
видове.
Няма друг народ като японците, кой-
то да изпитва такава чиста радост от 
единението с природата. В японска-
та градина не липсват традицион-
ният дървен мост, разцъфналите 
храсти, чайната, камъните и пясъкът. 
Една застинала красота, скрита в на 
пръв поглед ежедневни и обикнове-
ни неща!

Шибуя разказва за най-верния 
приятел на човека
Млади хора в ексцентрични дрехи, 
с боядисани във всички цветове на 
дъгата коси и с авангардни приче-
ски изпълват улиците на кварталите 
Шибуя и Хараджуку. Сред тях най-
странно за мен изглеждат изрусени-
те японки.
Пред гарата в Шибуя се намира 
и бронзовият паметник на известно-
то куче Хачико (в превод – осмият), 
който ни припомня една сърцераз-
дирателна история за кучешката 
любов и вярност. Кучето чакало 
ежедневно на гарата своя стопанин 
Хидесабуро Уено да се върне от ра-
бота цели 9 години след смъртта на 
токийския професор, докато самото 
то умряло през 1935 г. В деня на не-
говата смърт е обявен ден на траур, 
а Хачико се превръща в национална 
знаменитост и символ на верността. 
Площадът, на който се намира паме-
тникът, се превръща в любимо място 
за срещи.

Акихабара – най-големият 
електронен пазар в света
В електрония град Акихабара отново 
се чувствам като на друга планета. 
Тук можете да си купите каквато 
електроника си пожелаете, защото 
ежеседмично се появяват все нови 
и нови стоки – все последна дума на 
техниката. Закупуването на мишка за 
компютър ми отнема два-три часа. 

В един от магазините на няколко 
рафта са разположени всякакви 
подобия на компютърни мишки – 
вкл. и такива с миши опашки, така че 
избирането на една от тях се пре-
връща в приключение – всичките 
цветове, форми и размери започват 
да се сливат пред очите ми. Най-на-
края грабвам една мишка, взимам 
пътьом лилава четка за почистване 
клавиатурата на компютъра заедно 
с анатомична червена подложка за 
ръката. В златната електронна мина, 
наречена Акихабара, намирам и же-
лания адаптер и конектор за моя 

излизащ от всякакви японски стан-
дарти компютър. Плащам и отивам 
да релаксирам на горния етаж на ма-
газина, където са масажните кресла. 
Любезният продавач ми обяснява 
как да наглася дисплея, след което 
се пренасям в друго измерение 
и забравям, че съм в електронния 
град с неговите 250 магазина с осле-
пяващи светлини и клаустрофобни 
блъсканици.

(Следва)

Мария Захариева
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Оживена улица в Шибуя

Един от магазините за електроника


