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У краі да лё кімУ краі да лё кім

Не ча ка на!Не ча ка на!

Япо нія — ад на з тых кра ін, якія для 
боль шас ці бе ла ру саў за ста юц ца прак-
тыч на не да сяж ны мі. Не дзіў на: су-
праць лег лы бок зям но га ша ра, кар ды-
наль на ін шая куль ту ра, вы со кія цэ ны... 
На ват ка лі нех та з ту рыс таў і трап ляе 
ў «Ні пон», то на доў га звы чай на там не 
за трым лі ва ец ца. Але ма ла ды бе ла рус-
кі ды зай нер Ра ман ДА ВЫ ДКА ня даў на 
не толь кі на ве даў Кра і ну ўзы хо дзя ча га 
сон ца, але і пра жыў там дзе вяць ме-
ся цаў. Пра тое, ча му бе ла ру сам вар та 
па ву чыц ца ў япон цаў і ча му вяр нуў ся на 
ра дзі му, хло пец рас ка заў «Чыр вон цы. 
Чыр во най зме не».

Ад ро лаў і ман гі 
да бі ле таў на са ма лёт

— Маё зна ём ства з япон скай куль ту рай 
па ча ло ся з кух ні, — усмі ха ец ца Ра ман. — 
Гэ та бы ло яшчэ ў шко ле. Сяб ра на быў са бе 
ро лы, а я ад ва роч ваў нос: «Як мож на ес ці сы-
рую ры бу?» У рэш це рэшт па каш та ваў адзін 
і ў вы ні ку ўзяў вя лі кую пор цыю. По тым па чаў 
гля дзець ані мэ (япон скую ані ма цыю), тро хі 
паз ней за ці ка віў ся ман гай (ко мік са мі ў той жа 
ві зу аль най сты ліс ты цы). Не як ва ўні вер сі тэ це 
зда рыў ся доў гі пе ры яд ханд ры, я не ра зу меў, 
ча го ха чу ад жыц ця. Гэ та за ўва жыў баць ка, 
спы таў у мя не, чым бы я ха цеў за няц ца. Я 
па ду маў і ска заў, што ха чу з'ез дзіць у Япо нію. 
Па да ло ся, што ён ад рэ ага ваў скеп тыч на, але 
праз не каль кі дзён да слаў мне спа сыл ку на 
кур сы япон скай мо вы і па абя цаў, што ка лі 
я ад зай ма ю ся год, ён па до рыць мне бі ле ты 
на са ма лёт.

Кур сы хлоп ца ад ра зу за ха пі лі. За ня ткі вёў 
«сэн сэй» з Япо ніі, ды і ўво гу ле вы ву чэн не 
мо вы, ка рэн ным чы нам ад роз най ад бе ла-
рус кай, ака за ла ся ці ка вай спра вай. Праз 
год на стаў нік звя заў ся са шко лай у То кіа і 
да мо віў ся аб пры ез дзе свай го вуч ня. Афор-
міў шы ві зу, хло пец упер шы ню на кі ра ваў ся ў 
Кра і ну ўзы хо дзя ча га сон ца — на ме сяц. На-
вед ваў за ня ткі па ча ты ры га дзі ны на дзень, 
ас тат ні час тра ціў на зна ём ства з го ра дам. 
Ка лі вяр нуў ся ў Бе ла русь, зра зу меў: гэ та га 
ма ла. І па чаў рых та вац ца да больш пра цяг-
лай па езд кі.

— У фі нан са вым пла не ўсё міс тыч на кру-
ці ла ся ва кол ліч бы 800 до ла раў, — смя ец ца 
ванд роў нік. — Та кім быў кошт ад на го ме ся ца 
за ня ткаў у шко ле (пер шы з іх я аплач ваў за-
га дзя), столь кі ж каш та ва лі бі ле ты на са ма-
лёт да То кіа і на зад, та кую ж су му я ад да ваў 
у ме сяц за пра жы ван не. Уво гу ле, іс нуе тры 
ва ры ян ты раз мя шчэн ня. Най больш тан ны — 
ін тэр нат, яго пра да стаў ляе шко ла. «Ся рэд-
ні», якім ска рыс таў ся я, — так зва ная «хост 
фэ мі лі» (пры ма ю чая сям'я). Мно гія япон цы 
ма юць улас ныя пры ват ныя да мы ў го ра дзе, 
дзе раз мя шча юць вуч няў та кіх школ, як мая. 
У на шых гас па да роў, на прык лад, ка ля двух 

дзя сят каў па ко яў. У кошт пра жы ван ня ўва-
хо дзяць што дзён нае хар ча ван не, ін тэр нэт, 
мыц цё адзен ня і бя ліз ны, ка му наль ныя па-
слу гі і ін шае. Са мы да ра гі ва ры янт — арэн да 
ква тэ ры, бо цэ ны на жыл лё ў То кіа ша лё ныя. 
За 600 до ла раў мож на зняць ад на па ка ёў ку 
без мэб лі, сю ды ж трэ ба да даць ца ну за-
ло гу, «ка му нал кі» і ін ша га. Пры чым вар та 
ра зу мець, што ква тэ ры ў япон цаў звы чай на 
вель мі ас ке тыч ныя: з ма лю сень кі мі па ко я мі, 
су ме шча ны мі ван най і пры бі раль няй і з кух-
няй прос та ў пры хо жай.

Пра куль ту ру чэр гаў 
і вя чэ ру «з пяр чын кай»

— Пер шае, што кі да ец ца ў во чы ў Япо ніі, — 
та таль ны кло пат пра лю дзей, — ад зна чае Ра-
ман. — На мыт ні ў аэ ра пор це заў сё ды бу дуць 
пра ца ваць усе ка бін кі, а кон суль скія, ка лі дып-
ла ма таў ня ма, бу дуць пра пус каць ша ра го вых 
па са жы раў. За блы тац ца не маг чы ма — скрозь 
ста яць спе цы яль ныя су пра цоў ні кі, якія ледзь 
не за ру ку на кі роў ва юць лю дзей у па трэб ныя 
мес цы. А яшчэ ў япон цаў ёсць свое асаб лі вая 
«куль ту ра чэр гаў», бо ста яць у іх да во дзіц-
ца ня рэд ка. На прык лад, у мет ро аба зна ча ны 
мес цы ад крыц ця дзвя рэй ва го на, і па са жы ры 
за га дзя вы строй ва юц ца ў шэ ра гі пе рад імі. 
Зай маць мес ца за ін шых не пры ня та, кож ны 
но вы ча ла век заў сё ды ста но віц ца ў ка нец. 
За тое там ні ко лі не па чу еш сла ву та га «вас 
тут не ста я ла». А яшчэ я ад зна чыў бы ней кую 
бяз меж ную вет лі васць мяс цо вых. Ска жам, 
пе ра хо дзіш пра ез ную част ку, і кі роў ца са сту-
пае пе ша хо дам (ён аба вя за ны гэ та зра біць па 
пра ві лах). Але ўсе пра хо жыя ўдзяч на схі ля юць 
га ла ву — маў ляў, «дзя куй!» Ці на ад ва рот: кі-
роў ца вы пад ко ва стаў па ся род пе ра хо да — 
аба вяз ко ва бу дзе жэс та мі ўся ляк вы ба чац ца 
пе рад пе ша хо да мі.

Ад на з пры род ных з'яў, ха рак тэр ная для 
Япо ніі і якой ня ма ў нас, — зем ля тру сы. Ра-
ман ка жа, што толь кі за час яго ві зі ту штурш кі 
зда ра лі ся ра зоў пяць-сем. Але мяс цо выя на 
іх звы чай на прак тыч на не рэ агу юць. Ка лі та-
кое ад бы ва ец ца пад час вя чэ ры, сям'я прос та 
пра цяг вае тра пе зу. Адзі нае, што нехта мо жа 

жар там аца ніць ма гут насць: «Ба лаў пяць». А 
вось бе ла рус ка му гос цю пер шы раз бы ло не 
да сме ху, асаб лі ва ка лі штурш кі не скон чы-
лі ся праз не каль кі ім гнен няў.

— Ка лі ка заць пра цэ ны, то ўсё прос та — 
боль шасць та ва раў пры клад на ў два ра зы 
да ра жэй шая за на шы: ад пра дук таў да за баў, 
на кшталт кі но, — ка жа ды зай нер. — Гэ та, на-
пэў на, га лоў ная скла да насць. Усё ас тат няе 
не вы клі кае вя лі кіх цяж кас цяў. Вя до ма, там 
зу сім ін шая куль ту ра, та му да мно га га трэ ба 
пры ву чаць ся бе з ну ля — ска жам, сар та ваць 
аб са лют на ўсё смец це. З той жа кух няй праб-
лем не ўзні ка ла. Япон цы хар чу юц ца ў асноў-
ным ры сам, лок шы най і га род ні най, мя са 
ўжы ва юць ня шмат.

На цы я наль ны как тэйль 
і му зей без экс па на таў

Акра мя Ра ма на, у сям'і жы лі ама та ры 
япон скай мо вы з са мых роз ных кра ін: мек сі-
кан цы, бель гій цы, ар ген цін цы, кі тай цы, дат-
ча не, італь ян цы. Ле там на не каль кі ме ся цаў 
спы ня лі ся бе ла ру сы — ка ля двух дзя сят каў 
ча ла век. Ме на ві та ін шыя сту дэн ты і бы лі га-
лоў ны мі сяб ра мі хлоп ца на пра ця гу ўся го 
пе ры я ду. Па вод ле яго слоў, япон цы, ня гле-
дзя чы на сваю вет лі васць, не над та ах вот на 
ідуць на бліз кі кан такт з не зна ём ца мі, асаб лі-
ва за меж ні ка мі. Ад ной чы Ра ман кан так та ваў 
з аме ры кан цам, які жы ве ў То кіа ўжо ка ля 
ся мі га доў. Той пры знаў ся, што мяс цо выя 
толь кі ця пер па тро ху па ча лі пры маць яго ў 
сваю кам па нію, бо на рэш це звык лі ся з дум-
кай, што госць ужо не з'е дзе.

Ту рыс тыч ная пра гра ма хлоп ца бы ла ад-
нос на не вя лі кай, але ў яе ўвай шло на вед ван-
не пар ку і му зея мі ру, што ў Хі ра сі ме. Па сло-
вах Ра ма на, га лоў нае ўра жан не па кі да юць 
не экс па на ты, а іх прак тыч ная ад сут насць — 
пас ля ядзер на га вы бу ху важ ных ар тэ фак таў 
амаль не за ста ло ся. Боль шасць экс па зі цыі 
скла да юць фо та здым кі і тэкс та вая ін фар ма-
цыя. Так са ма ванд роў ні кі на ве да лі мяс цо вую 
опе ру (слу хаць «Ма дам Ба тэрф ляй» па-італь-
ян ску і чы таць суб ціт ры па-япон ску — за да ча 
не з прос тых, ка лі хо чаш зра зу мець сю жэт) 
і вост раў Мі я дзі ма, вя до мы яшчэ як вост раў 
Хра маў. Акра мя са міх свя ці лі шчаў, на ім зна-
хо дзяц ца сот ні то рый (ры ту аль ных брам), якія 
лі чац ца сім ва лам Япо ніі.

У гас цях доб ра, 
але до ма — сям'я

У хут кім ча се пас ля пры ез ду Ра ман улад-
ка ваў ся на ра бо ту. З бу ду чым ра бо та даў цам 
ён па зна ё міў ся, ка лі ў воль ную хві лі ну прый-
шоў на мі тап — ме ра пры ем ства, дзе су стра-
ка юц ца лю дзі з роз ных сфер, каб на ла дзіць 
кан так ты і прос та па гу та рыць пра біз нес. 
Хло пец за га ва рыў з ад ным з удзель ні каў, які, 
як вы свет лі ла ся, зай ма ец ца рас пра цоў кай 
пра грам. Адзін з пра ек таў — пра гра ма для 

вы ву чэн ня япон скай мо вы. І вось су па дзен-
не — яны шу ка лі са бе но ва га ды зай не ра. Так 
у Ра ма на з'я ві ла ся пра ца і доб ры за ро бак, 
што да зва ля ла за ма ца вац ца ў Япо ніі на доў-
га. Тым не менш у вы ні ку ён усё ж вяр нуў ся 
на ра дзі му.

Ня гле дзя чы на не каль кі га доў вы ву чэн ня 
япон скай мо вы, скла да нас цяў ха па ла. На-
прык лад, хло пец не мог ба наль на афор міць 
бан каў скую карт ку, бо не здо леў за поў ніць 
па пя ро вую ан ке ту. Для больш-менш сва бод-
на га чы тан ня трэ ба па мя таць не менш за 
3000 іе рог лі фаў і 6000 — для дас ка на ла га. 
Ка лі ўзні ка лі праб ле мы, Ра ман ка рыс таў ся 
аф лай на вым пе ра клад чы кам на смарт фо не, 
у якім мож на ма ля ваць сім ва лы. Доб ра, ка лі 
раз маў ляць да во дзі ла ся са зна ё мы мі, якія 
ўсё ра зу ме лі і цярп лі ва ча ка лі, па куль хло пец 
зной дзе па трэб ны вы раз у слоў ні ку, але ча-
сам раз мо ва ба наль на не склад ва ла ся.

— Праз ча ты ры-пяць ме ся цаў я зра зу меў: 
ха чу да до му, — ус па мі нае хло пец. — Так, 
Япо нія — прос та шы коў ная кра і на. На ват ка-
лі ўс пом ніць пры ро ду, яна там знач на больш 
раз на стай ная. Але мне не ха па ла га лоў на-
га — сям'і і сяб роў. На вош та ўсе гэ тыя эмо-
цыі, ка лі імі ня ма з кім па дзя ліц ца? Згод ны, 
сён ня без праб лем мож на ка му ні ка ваць са 
зна ё мы мі, на ват зна хо дзя чы ся за ты ся чы 
кі ла мет раў ад но ад ад на го, але гэ та не тое. 
Та му я са браў рэ чы, ку піў зва рот ны бі лет і 
па ля цеў у Бе ла русь. Ідэю з япон скай мо вай 
я не за кі нуў, спра бую ву чыць яе да лей, але 
гэ та па езд ка да па маг ла мне зра зу мець, на-
коль кі я люб лю сваю кра і ну.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. 
lyskavets@zvіazda.by

За час на ву чан ня ў Ін сты ту це жур на ліс-

ты кі БДУ Хі то шы Та на ка стаў са праўд-

най «зор кай» не толь кі свай го кур са. 

Мы да ве да ла ся ў пя ці курс ні ка, у чым 

яго сак рэт і якія пла ны ён мае на бу-

ду чы ню.

— Ле там я атры маю дып лом спе цы я ліс та. 
Та му, азі ра ю чы ся на зад, ма гу ўпэў не на ска-
заць: мая ву чо ба ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным 
уні вер сі тэ це — гэ та неш та не ве ра год нае! Я 
ехаў у Мінск, бо прос та ха цеў дас ка на ла ава-
ло даць рус кай мо вай, але ў да да так да гэ та га 
ад крыў для ся бе кра і ну, якая так моц на ад-
роз ні ва ец ца ад ма ёй ра дзі мы, — дзе ліц ца 
Хі то шы. — Хоць і Бе ла русь у не ка то рым сэн-
се ста ла для мя не ця пер род най. Яна моц на 
паў плы ва ла на мя не як на асо бу: я ад мо віў ся 
ад скрыт нас ці, якая ўлас ці вая ўсім япон цам, 
і стаў больш прос тым і шчы рым у ад но сі нах 
з людзь мі.

Трыц ца ці трох га до вы сту дэнт з усмеш кай 
пры гад вае, як не каль кі га доў та му вы клад-
чы кі ра і лі яму на ву чыц ца хва ліць са мо га ся-
бе: «А то хто пра ця бе да ве да ец ца, ка лі ты 

маў чыш?» І та ды Хі то шы па чаў «га ва рыць» 
на ста рон ках бе ла рус кіх га зет і ў сю жэ тах 
на тэ ле ба чан ні:

— У вас мно гія лю дзі за хап ля юц ца куль-
ту ра мі кра ін Ус хо ду. Гэ та да па ма га ла мне 
ра біць пер шыя кро кі ў жур на ліс ты цы: я рых-
та ваў ма тэ ры я лы пра тое, што доб ра ве-
даю, — пра Япо нію, япон цаў, на шы тра ды цыі 
і свя ты, — ка жа пя ці курс нік. — Акра мя та го, 
мне не ад на ра зо ва да во дзі ла ся пра во дзіць 
чай ныя цы ры мо ніі, май стар-кла сы па пры га-
та ван ні су шы і на ват ву чыць бе ла ру саў азам 
япон скай ка лі гра фіі.

Ра зам з тым ма ла ды жур на ліст па ста ян-
на па глыб ля ец ца ў на шу куль ту ру: на вед вае 
роз ныя га ра ды, ад зна чае бе ла рус кія свя ты 
ра зам са сва і мі сяб ра мі і на ват за ці ка віў ся 
пра ва слаў най рэ лі гі яй.

— Я не рэ лі гій ны ча ла век, але час ад ча су 
ха джу ў храм свя ці це ля Мі ка лая Япон ска га, 
які зна хо дзіц ца ў Мін ску. Ду маю, што ка лі 
ад ной чы і за ха чу пры няць якую-не будзь ве ру, 
то гэ та, хут чэй за ўсё, бу дзе пра ва слаўе.

На ват пад час прак ты кі Хі то шы заў сё ды 
за ста ваў ся ў Мін ску (хоць звы чай на сту дэн ты-

за меж ні кі едуць да до му), су пра цоў ні чаў з га-
зе та мі, рых та ваў сю жэ ты для тэ ле ба чан ня.

— Я жы ву ў ін тэр на це і за ўва жыў, што 
мно гія сту дэн ты амаль бяз вы лаз на ся дзяць 
там ка ля сва іх кам п'ю та раў. Мне па да ец ца 
гэ та ня пра віль ным. Я, шчы ра ка жу чы, лі чу, 
што ін тэр нат — гэ та мес ца, дзе трэ ба толь кі 
спаць і ес ці, а не ба віць там увесь час. Та-
му для ся бе вы ра шыў, што на ват ін тэр нэт у 
сва ім па коі пад клю чаць не бу ду, каб не бы ло 
спа ку сы ў ім за стац ца. Да рэ чы, та кі па ды ход 
ма ты вуе мя не амаль кож ны дзень ха дзіць у 
біб лі я тэ ку, — дзе ліц ца Хі то шы.

Яго імя час та гу чыць на за ня тках у Ін-
сты ту це жур на ліс ты кі: вы клад чы кі лю бяць 
ста віць япон ца ў прык лад не толь кі ін шым 
за меж ным сту дэн там, але і бе ла ру сам. Сам 
пя ці курс нік рэ агуе на гэ та спа кой на:

— Быць доб рым сту дэн там — гэ та ад-
но, а стаць пас ля вы пус ку доб рым спе цы-
я ліс там — зу сім ін шае. Сён ня ўсе мае сі лы 
скі ра ва ны на по шу кі пра цы ў Мін ску. Гэ та 
ня прос та, па коль кі сё ле та з фа куль тэ та жур-
на ліс ты кі вы пус ка юц ца ад ра зу два кур сы — 
пя ты і чац вёр ты — у су вя зі з пе ра хо дам на 

ча ты рох га до вае на ву чан не. Да та го ж у мя не 
скла ла ся ўра жан не, што ра бо та даў цы «ба яц-
ца» за меж ні каў, — ад зна чае Хі то шы. — Та му 
ця пер я на ват га то вы ўзяц ца за ра бо ту і не 
па спе цы яль нас ці. Ска жам, быць пе ра клад-
чы кам. У лю бым вы пад ку я не ад чай ва ю ся і 
спа дзя ю ся, што зма гу за стац ца ў Бе ла ру сі.

Ган на КУ РАК, 
сту дэнт ка V кур са Ін сты ту та 

жур на ліс ты кі БДУ.

«СВАЮ БУ ДУ ЧЫ НЮ БА ЧУ Ў ВАС»
Як кра і на змя ні ла япон ца Хі то шы

ДО СВЕД, АХІ НУ ТЫ СА КУ РАЙДО СВЕД, АХІ НУ ТЫ СА КУ РАЙ

Быў у Япо ніі і не ба чыў квіт не ю чую са ку ру — 
лі чы, не ба чыў ні чо га.

Тра ды цый ная япон ская стра ва гю дон: рыс 
з ва ра най яла ві чы най, цы бу ляй і сы рым яй кам.


