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Радвам се, че имам възможността да говоря още 
веднъж пред вас, преди да напусна Япония. прес-
тоят  ми тук беше толкова кратък, че някой би мо-
гъл да си помисли, че нямам правото да говоря за 
нещо, свързано с вашата страна. Сигурен съм, че 
ще бъда обвинен в това, че идеализирам определе-
ни аспекти, оставяйки други незабелязани, и че е 
твърде вероятно да изгубя илюзиите си, ако остана 
тук по-задълго. Защото познавам чужденци, чийто 
опит ги е накарал да се съмняват във вашата мо-
рална пригодност – и дори в способността ви да 
се впишете в контекста на съвременното развитие.

но аз няма да се оставя да бъда сплашен от дъл-
гия опит, който е много вероятно да е опитът на 
слепотата, дошла в резултат на дългите години. 
познавам такива случаи в моята собствена страна. 
усетът, чрез който ние долавяме духа на хората, 
е като зрението или усещането за допир – това е 
природен дар. той открива своите обекти не чрез 
анализ, а с непосредствено разбиране. онези, кои-
то не притежават тази визия за нещата, виждат 
само събития и факти, но не и вътрешната връзка 
между тях. онези, които нямат ухо за музиката, 
чуват звуци, но не и песента. Затова, когато след 
дълго мъчително слушане са склонни да твърдят, 
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че мелодията е шум, човек не трябва да се тревожи 
за музиката. Много често именно грешките отне-
мат много време, за да заплетат своя възел, докато 
правилният отговор идва бързо. 

Вие ще ме попитате как мога да докажа, че съм 
прав в моята убеденост, че виждам. Моят отговор 
е: Защото виждам нещо, което е позитивно. има 
други, които твърдят, че виждат обратното. това 
само доказва, че аз гледам откъм нарисуваната 
страна на платното, докато те гледат откъм опаката 
му страна. Следователно моята гледна точка, опи-
раща се на кратък период, е по-ценна от тяхното 
продължително взиране.

Всеизвестен факт е, че сенките съпътстват 
светлината. онова, което чувстваш като истина за 
един народ, има своите безбройни опровержения 
– също както хълмовете и котловините върху по-
върхността на Земята противоречат на твърдение-
то, че е кръгла. онези, които се хвалят, че позна-
ват по-добре вашата страна, могат да изтъкнат куп 
възражения, но аз оставам твърд в моето схваща-
не, че истината се определя не от нейните размери, 
а от нейната виталност.

В началото имах моите съмнения. Смятах, че 
може би няма да успея да видя Япония такава ка-
квато е, а трябва да се задоволя с това да я видя 
такава, каквато тя отчаяно се опитва да изглежда. 
Когато за пръв път пристигнах в тази страна и по-
гледнах през балкона на къщата на склона, град 
Кобе – тази огромна грамада от ламаринени по-
криви – ми заприлича на дракон с блестящи люспи, 
който се припича на слънцето, след като е погъл-
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нал голям къс жива плът. този дракон не принадле-
жеше на митологията на миналото, а на тази на на-
стоящето; и с неговата желязна маска той се опит-
ваше да изглежда истински на децата от това време 
– истински като величествените скали на брега и 
като епичния ритъм на морските вълни. Във всеки 
случай той криеше Япония от погледа ми и аз се 
чувствах като пътник, чието време е кратко, който 
чака облакът да се вдигне, за да зърне вечния сняг 
на хималайския връх. и се запитах: „Ще се раз-
сее ли за кратко плътната мъгла на железния век, 
за да ми позволи да видя онова, което е истинско 
и трайно в тази страна?“ умът ми беше отворен 
и възприемчив, но аз си имах своите опасения и 
си мислех, че това може да е проява на стихийно 
любопитство от моя страна – или пък че тези хора 
може би ще се чувстват задължени да засвидетел-
стват уважение на един човек, който си е спечелил 
слава в Европа, отдавайки косвено по този начин 
почит на Запада. 

но после облаците се разкъсаха и аз можах да 
видя една истинска и по-човечна Япония. Докато 
пътувах с влак през страната, на една малка гарич-
ка срещнах група будистки свещеници и поклонни-
ци, които ми подариха кошница с плодове и подне-
соха запаления си тамян пред лицето ми, за да да-
дат израз на уважението си към един човек, който е 
дошъл от земята на Буда. тихото им достойнство и 
искрената простота на тяхното благочестие като че 
ли изпълниха атмосферата на оживената гара със 
златната светлина на покоя. техният език на мъл-
чанието заглуши шумните вестникарски крясъци. 
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и тогава разбрах, че съм зърнал нещо, което е в 
корените на величието на Япония. Впоследствие 
имах и други възможности да се докосна до сър-
цето на хората и така стигнах до заключението, 
че топлият прием, който срещах навсякъде с та-
къв изблик на искреност, се дължеше на факта, че 
Япония чувстваше близостта на индия до себе си 
и че нейното сърце бе способно да се отвори отвъд 
собствените ѝ граници и границите на модерното 
време. 

аз съм пътувал в много страни и съм срещал 
всякакви хора, но никога по време на моите пъте-
шествия не съм чувствал присъствието на човеш-
кото толкова отчетливо, колкото в тази страна. В 
други велики страни знаците на човешката власт 
приемат застрашителни размери и аз съм виждал 
общества, които смайват с всичките си проявле-
ния. там показността и разточителството в облек-
лото, обзавеждането и скъпите забавления са по-
разителни. тези общества като че ли те натикват в 
ъгъла като беден неканен гост на чуждо празнен-
ство. те могат да те накарат да се изпълниш със 
завист или да ти вземат дъха от удивление. там 
чувстваш, че човекът няма върховенство; ти си за-
покитен в един изумителен свят, който отчуждава. 
но в Япония демонстрацията на власт и богатство 
не е преобладаващият елемент. тук човек вижда 
навсякъде символите на любовта и уважението, 
а не на амбицията и алчността. той вижда хора, 
които са извадили и пръснали щедро сърцето си в 
най-обикновените си съдове за всекидневна упо-
треба, в своите обществени институции, в сдържа-
ните си обноски и в подхода си към нещата, който 
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През лятото на 1916 г. Рабиндранат Тагор 
отворил прозореца на Павилиона на обветре-
ните борове в покрайнините на японския прис-
танищен град Йокохама, където бил отседнал. 
В този момент над високия скалист нос, който 
гледал към океана, подухнал солен бриз, който 
като че ли носел стихове:

Изгубени птици от лятото 
идват до моя прозорец и после отлитат...

Така започва първият фрагмент от „Изгу-
бени птици”, една необикновена философско-
поетична творба на Тагор, силно повлияна от 
японската естетическа традиция и изпълнена с 
образи на разцъфнали дървета, светулки и обла-
ци. Написана е по време на тримесечния му пре-
стой в Йокохама в дома на търговеца на коприна 
и патрон на изкуството Томитаро Хара, на ко-
гото е посветена.
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изгубени птици от лятото идват до моя прозо-
рец и после отлитат.

и жълти есенни листа, останали без песен, пър-
полят и сетне падат с въздишка.

*

о, вие малки скитници на света! оставете следи 
от вашите стъпки в моите думи.

*

Светът сваля своята маска на необятност пред 
своя любим и става малък като песен, като една 
целувка на вечността.

*

Сълзите на земята са тези, които я карат да раз-
цъфтява в усмивки.

*

Могъщата пустиня изгаря за любовта на стрък-
че трева, което поклаща главица, усмихва се и от-
лита.
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ако проливаш сълзи, когато го няма слънцето, 
пропускаш да видиш и звездите. 

*

пясъците по пътя ти просят за твоята песен и 
движение, танцуваща вода. Ще понесеш ли товара 
на тяхната неподвижност.

*

нейният тъжен лик преследва сънищата ми като 
дъжд в нощта.

*

Скръбта притихва в покоя на сърцето ми също 
като вечерта сред смълчаните дървета.

*

някакви незрими пръсти, като лекомислен по-
лъх, свирят на сърцето ми музиката на ромолящия 
поток.

*

– Кой е твоят език, о море?
– Езикът на вечния въпрос.
– Кой е твоят език, о небе?
– Езикът на вечното мълчание.

*
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Слушай, мое сърце, шепота на света, с който 
той дава израз на любовта си към теб. 

*

тайната на сътворението е като нощния мрак 
– тя е безкрайна. Заблудите на знанието са като 
утринната мъгла. 

*

не оставяй любовта си на ръба на пропаст, за-
щото височината крие опасност.

*

тази сутрин аз седя до моя прозорец, където 
светът като минувач спира за миг, кимва ми и про-
дължава.

*

тези малки мисли са като шумолене на листа; те 
отекват като радостен шепот в ума ми.

*

ти не виждаш онова, което си – ти виждаш само 
своята сянка.

*
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Желанията ми са глупци, те смущават с викове-
те си твоите песни, Господарю мой.

нека просто само да слушам!

*

аз не мога да избера най-доброто.
най-доброто избира мен.

*

онези, които носят фенерите си на гръб, хвър-
лят своите сенки пред себе си.

*

това, че съществувам, постоянно ме изненадва. 
Което е същността на живота. 

*

– ние, шумолящите листа, имаме гласове, които 
отвръщат на бурите, но кой си ти, толкова тих?

– аз съм просто цвете.

*

почивката принадлежи на работата, така както 
клепачите на очите.

*
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Човекът се ражда дете, неговата сила е в рас-
тежа.

*

Бог очаква отговори за цветята, които ни изпра-
ща – не за слънцето и земята.

*

Светлината, която играе като голо дете сред зе-
лените листа, блажено не знае, че човекът може да 
лъже.

*

о, Красота, открий себе си в любовта, а не в 
ласкателното огледало.

*

Сърцето ми изпраща своите вълни към брегове-
те на света и изписва върху него със сълзи думите 
„обичам те“.

*

– о, луна, какво чакаш?
– Да поздравя слънцето, на което трябва да на-

правя път.

*


