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Кои са били самураите? Какво място са заемали в японс-
ката йерархия на властта? Какъв е бил моралният им ко-
декс? Пътят на самурая, или Бушидо, предполагал две неща: 
усърдно изучаване на бойните изкуства и постигане на 
особено състояние на ума. От книгата ще научите много за 
възпитанието, религията, начина на живот и мисленето на 
прославените воини на древна Япония, за които традициите 
били над личното благо, смъртта – над безчестието, преда-
ността – над собствения интерес. Силата, храбростта, честта 
и презрението към материалните блага съставлявали кодекса 
на самурая.

Книгата разказва истории за древния японски Мастер Лао 
Лиан, чийто живот и мъдрост станали пример за подражание 
на многобройните му ученици. Тази завладяваща духа ле-
генда ни среща с мъдростта на отминалите векове, при това 
всеки читател ще получи дарове от самия Лао Лиан – чуде-
сен комплекс упражнения, които са давали на воина Сила.



Част първа

ИЗБЕРИ СВОЙ ПЪТ

За самураите е казано:
Самураите във феодална Япония в широк сми-
съл са светски феодали – от едри владетели князе 
(даймьо23) до дребни дворяни; в тясното и най-
често употребявано значение те са военно-фео-
дално съсловие на дребни дворяни. Макар че 
думите „самурай“ и „буши“ са много близки по 
значение, „буши“ (воин) е по-широко понятие и 
невинаги се отнася за самурай. Освен това според 
някои определения самурай означава японски ри-
цар.

23 Даймьо – най-големите военни феодали в средновековна 
Япония. Ако приемем, че самураите са били елитът на японското 
общество през X–XIX век, даймио били елитът на самураите. Бел. 
прев.
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КАК ЗАПОЧВАЛО ВСИЧКО,  
ИЛИ ПЪРВОТО ЗАМАХВАНЕ С МЕЧ

Думата самурай произхожда от древния глагол са-
мурау (saburau) или сабурахи и в японския „Речник на 
древния език“ се тълкува по следния начин: „да служа 
на велик човек, на човек от висшето съсловие“ или „да 
служа на господаря, да защитавам господаря“.

До началото на управлението на клана Токугава са-
мурай можел да стане всеки успял човек. Дори селянин.

Това били трудни времена – VI–VII в. от н. е. През 
645 година, след победата в борбата за власт на два-
та клана Сумераги и Накатоми, на японския престол 
се възкачил император Котоку (645–650), нарекъл се 
гордо „син на Небето“ (тенно). Извършена била „Ве-
ликата промяна“. Страната действително се променя-
ла – сдобила се с редовна армия, гарант за сигурност 
и стабилност, в която се оказала близо една трета от 
мъжкото население на Япония на възраст от двадесет 
до шестдесет години. Армията наистина била нужна на 
„сина на Небето“ като въздуха. В североизточната част 
на страната се водела почти вечна война с айните, или 
едзо – потомци на най-старото население на Японските 
острови. Животът бил опасен навсякъде. Край японс-
ките брегове от векове вилнеели пирати. В планините и 
горите безчинствали разбойнически банди. Затова било 
нужно да се сформират специални отряди от заможни 
селяни, „ловки в стрелбата с лък и ездата“. На японеца 
му бил отреден от съдбата „пътят на лъка и жребеца“ 
(кюба-но мити).

Появата на самурайската каста обаче може да се 
обясни не само с нестабилната ситуация в страната. За 
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раждането на съсловието на самураите е „виновна“ вечна-
та японска жажда за съпричастие, нещо повече – стреме-
жът към зависимост. Мнозина отбелязват, че в наши дни, 
когато двама японци се срещат за първи път, първата им 
работа е да изяснят принадлежността си, както и положе-
нието, което заема в своята група всеки от тях. Без тези 
сведения им е трудно да намерят основа за общуване. 

За да стане достоен за Служението, самураят 
следвало да получи определено възпитание и да преми-
не по вертикала „ОЯ – КО“, което се превежда дословно 
като „баща – син“, а в по-широк смисъл като „учител – 
ученик“ или „покровител – подопечен“.

Малко история

Първият император се появил на Японските 
острови през 660 година пр. н. е. и получил титла-
та Джиму-тенно, което означава „Управникът 
Джиму“. С него започнала „земната“ история на 
Япония. 
Сред първите, които още през IX век успели да 
узурпират върховната власт и фактически да я 
задържат чак до XII столетие, били членовете на 
клана Фудживара. Давайки жените на своя клан 
на императорите, Фудживара не само придобива-
ли неограничено влияние в двора, но и се свър-
звали с върховните властимащи с кръвни връзки. 
От такива „небесни“ бракове се раждали принцо-
ве наследници, които в бъдеще можели да пре-
тендират за императорския престол. Фудживара 
организирали института на регентството в Япо-
ния и реалната власт се изплъзнала от „небесните 
управници“. 
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Сред конкурентите на клана видимо се откроява-
ли представителите на две силни линии на импе-
раторския род – Тайра и Минамото. Много скоро 
Минамото започнали да контролират севера и се-
вероизтока на държавата, а кланът Тайра – ней-
ната югозападна островна част.
Тези два клана враждували постоянно. От 1051 
година почти век и половина страната била 
раздирана от вълнения и въстания. Едно от тях 
определило по-нататъшната съдба на най-могъ-
щите кланове – това е въстанието Хейдзи през 
1160 година, водено от пълководеца Минамото-но 
Йоситомо срещу Тайра. То било потушено, а Йо-
ситомо – убит. Но неговият трети син – тринаде-
сетгодишният Йоритомо, бил пощаден от главата 
на рода Тайра и пратен на изток, в Идзумо. Така 
Тайра направили фатална грешка. Двадесет годи-
ни след гибелта на баща си Йоритомо събрал под 
знамената си няколко хиляди души и подел истин-
ска война за унищожаване на противника. След 
поредица от победи кланът Минамото разгромил 
напълно клана Тайра в битка в залива Данноура 
през април 1185 година.
От този момент Минамото Йоритомо започнал да 
укрепва своята военна власт и през 1192 година 
получил от императора на Япония титлата сейи 
тайшогун – „велик главнокомандващ, покорител 
на варварите“. Така той станал военен управник 
на империята, а императорът напълно се лишил 
от власт. Този тип управление се запазил в Япо-
ния близо седем века, чак до 1867 година, когато 
последният шогун Токугава Йосинобу се отказал 
от властта.

Майстор Араши, Лао Лиан6



Животът-път като празник

В домашната йерархия на семейството на самурая 
всеки имал строго определено място и своя титла. По-
чести се отдавали не само на главата на семейството. 
Изразите, с които сестрите се обръщали към братята си, 
трябвало да бъдат по-учтиви от думите в обръщенията 
на братята към сестрите.

Младият буши (воин) се възпитавал от ранно детство. 
У бъдещия самурай трябвало да се изгради комплекс 
особености, необходими в Служението. Най-важната за-
дача била да се възпита физически силен човек, добър 
познавач на военното изкуство и с морални принципи.

Още когато майката по древен обичай носела дете-
то си на гръб, при всеки свой поклон тя сякаш карала 
и него да се покланя. Така в семействата на самураите 
се преподавали първите уроци на почит към по-старши-
те. Чувството за субординация се вкоренявало в душата 
на младия самурай не от нравоучения, а от житейската 
практика. Малчуганът виждал как майка му се покланя 
на баща му, средният брат – на по-големия брат, а сестра-
та – на всичките си братя независимо от тяхната възраст.

„Кодексът Бушидо“24 гласял:
„Существуват правила за възпитание на детето в 
семейството на самурая. От невръстно то трябва 
да се учи на смелост, никога да не бъде дразнено и 

24 Бушидо е неписан морално-етичен кодекс на поведение 
на самураите в обществото, представляващ сбор от правила и 
норми за „идеалния“ воин. Той се основава на идеите за благо-
родството, уважението и вярното служене. Бушидо, интерпретира-
но първоначално като „път на коня и лъка“, впоследствие започва 
да означава „път на самурая, воина“. Бел. прев.
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плашено. Защото ако от малко свикне да се бои, 
цял живот няма да се отърве от този недостатък. 
Грешка правят ония родители, които учат деца-
та си да се страхуват от мълнии, забраняват им 
да ходят в тъмното или им разказват ужасии, за 
да престанат да плачат. Детето обаче не трябва 
да бъде защитавано и пазено прекалено – защо-
то ще стане стеснително. У него не бива да бъдат 
изграждани лоши навици. Защото ако един лош 
навик вече е пуснал корени, спасение от него 
няма.“

Още с появата си на бял свят синът на самурая бил 
обграждан с изключителни грижи. Към него се отнася-
ли буквално като към престолонаследник, смятали го 
за продължител на рода и пазител на неговите тради-
ции. Именно синът на самурая имал право да извърш-
ва религиозни обреди, свързани с култа към предците. 
В Япония само мъжете можели да извършват обреди и 
да отправят благодарност към духовете на предците, 
„успокоявайки“ по този начин техните души.

Именно синът на самурая наследявал или земята 
на баща си, или оризовия дял25, за който родителят му 
служел на феодала. Ако в семейството на самурая ня-
мало наследник, а той по някакви причини не можел да 
си вземе наложница или тя не успявала да му роди син, 
феодалът с чиста съвест можел да конфискува дела на 
верния си буши и да го лиши от родово име. По тази 
причина през 1615 година на самураите било разреше-
но да осиновяват наследници измежду своите роднини, 

25 Във феодална Япония основната мерна единица за стой-
ността на стоките било т. нар. коку ориз (около 150-160 кг зърно), 
т.е. количеството ориз, с което можел да се изхрани възрастен чо-
век за една година. Размерът на издръжката на самураите се опре-
делял именно в коку, според който се определял техният статус и 
обществено положение. Бел. прев.
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носещи същото родово име. Това било добре дошло за 
самураите, защото при първите шогуни Токугава в пе-
риода между времето на Кенте (1601) и Кеннан (1651) 
около шестдесет самурайски рода загубили владенията 
си по посочената причина.

Дори само поради всичко това раждането на дете 
от мъжки пол в японското семейство се смятало за 
празник.

В средновековна Япония съществували четири це-
ремонии веднага след раждането на детето, които отбе-
лязвали идването му на бял свят: вечерта на първия, 
третия, петия и седмия ден. За особено важна се смя-
тала т. нар. сития (седмата нощ) или пък надзуке-но 
иваи – церемонията на седмия ден. Това наистина бил 
много важен ден. Тогава за първи път показвали бъ-
дещия самурай на роднините и приятелите и бащата 
обявявал името му. По-точно обявявал детското му име 
– йомей или йомьо. Майката на новородения самурай 
никога не присъствала на церемонията сития. Гостите 
носели на момчето подаръци, сред които задължително 
имало две ветрила с извита форма, разглеждани като 
предвестници на двата меча на бъдещия буши и символ 
на храброст.

Сто и двадесетият ден от раждането на бъдещия 
самурай се отбелязвал с церемонията табе-дзоме, 
буквално „храна за първи път“. Тъй като до този момент 
новороденото не вкусвало твърда храна, в съзнание-
то на самурайската общност церемонията табе-дзоме 
била границата, отвъд която то се смятало са приобще-
но към света на възрастните. За самураите табе-дзоме 
била своеобразно пожелание за крепко здраве, бързо 
израстване и охолен живот на бъдещия събрат. И по-
даръците за сина на воина сега били други – един или 
два (всичко зависело от ранга на бащата) малки мечове 

9Част първа. ИЗБЕРИ СВОЙ ПЪТ



играчки, издялани от дърво. Така още невръстен, бъде-
щият самурай се учел да обича своето оръжие – мечо-
вете, знак за принадлежност към воинското съсловие.

На тържествената церемония табе-дзоме задължи-
телно трябвало да има отделна малка масичка за дете-
то. Подреждали я по същия начин като за възрастните 
самураи – сервирали супа и ястия с ориз и давали на 
малчугана хаси (пръчици за хранене). Трапезата на тази 
церемония била малко чудо. За невръстния бъдещ буши 
самурай всичко било покривано с черен лак – и миниа-
тюрните чашки, и хаси, и самата масичка. (За моми-
ченцата чашките били червени отвътре и черни отвън.)

Гостите се настанявали на подредената трапеза и 
тогава се появявала майката на детето – на този ден тя 
за първи път участвала в семейното тържество в чест 
на малкия буши, и покланяйки се ниско, благодаряла 
на всички за вниманието към сина ѝ. После го вземала 
на коленете си, сядала при малката масичка и с миниа-
тюрните хаси слагала в устата му няколко зърна ориз. 
Това била не само първата твърда храна на самурая, но 
и своеобразно ритуално действие – оризовите зърна 
били символ, залог за твърдост. От този момент ната-
тък твърдостта трябвало да стане черта от характера на 
малкия буши.

Всяка година се организирали и т. нар. танго-но 
секку – празници на момчетата, призвани да развиват 
у децата самураи воински дух, почитане на воинската 
доблест себу и твърдост. Тези празници ставали на пе-
тия ден от петия месец по лунния календар и получи-
ли широко разпространение през периода Едо. В дома 
на момчето се подреждали изкусно направени миниа-
тюрни доспехи, понякога „облечени“ на специално 
изработени за целта цели кукли (кабуто-нингьо), мечо-
ве, лъкове и стрели. Идеята била у бъдещия самурай да 
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