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«КОЖ НАЯ СУ СТРЭ ЧА — АДЗІ НАЯ»
ПА КІ НУЎ У ПА КОІ ПУС ТА ТУ...

«Мя не з дзя цін ства цяг ну ла да куль ту ры 

Япо ніі, Кі тая, Ты бе та... У баць кі бы ло хо бі — ён 

зай маў ся гра вю рай. Та му мне час та трап ля лі ся 

на во чы япон скія гра вю ры. А по тым я за ха піў ся

спор там: сам ба, дзю до, да лей ка ра тэ — і праз 

гэ та так са ма ўсё больш і больш аку наў ся ў лю-

бі мую кра і ну.

Лі та ра ту ры та ды бы ло ма ла. Асноў най яе кры-

ні цай быў бу кі ніс тыч ны ма га зін, і мне да во дзі ла-

ся з да па мо гай ша ка ла дак да маў ляц ца з пра даў-

ца мі, каб яны тэ ле фа на ва лі, ка лі неш та з'я віц ца. 

У юнац тве мя не сур' ёз на за ха пі ла ме ды та цыя, 

хоць, вя до ма, пер шыя кро кі бы лі з па мыл ка мі, 

та му што не бы ло на стаў ні ка...

Фі ла со фія япон скай куль ту ры па бу да ва на на 

па няц ці чыс ці ні, прос тас ці. Па мя таю, як я ўсё 

вы нес са свай го па коя — па кі нуў у ім пус тэ чу. 

Спаў на спе цы яль ным ма це на пад ло зе. Та кі мі-

ні ма лізм мне вель мі па да ба ец ца і да гэ туль.

Я зла дзіў та ка но ма — ні шу, якая ёсць у лю-

бым япон скім до ме і дзе ста яць квет кі, аба вяз ко-

ва се зон ныя, або ві сіць кар ці на, на прык лад. Але 

яна не зна хо дзіц ца там круг лы год, а вы стаў ля ец-

ца ў ней кі мо мант, по тым пры бі ра ец ца і ста віц ца 

ін шая. Та му што на ват са мы та ле на ві ты мас тац кі 

твор, ка лі ён зна хо дзіц ца па ста ян на пе рад ва чы-

ма — мы на ват пыл з яго пе ра ста ём пра ці раць. 

Мы ўжо не ба чым яго каш тоў нас ці...

Тое ж са мае, да рэ чы, ад бы ва ец ца і з людзь мі, 

на прык лад са сва я ка мі. Лепш жыць ад іх да лей і 

час ад ча су су стра кац ца. Та ды мы бе ра жом і ша-

ну ем іх. Гэ та да па ма гае пад трым лі ваць чыс ці ню 

і па ра дак у ад но сі нах з людзь мі».

АМАЛЬ ТРЫ ГА ДЫ Ў ЯПО НІІ
«У 1994 го дзе я ра зам з ад на дум ца мі ства рыў 

«Ха га ку рэ». Ця пер гэ та гра мад скае аб' яд нан не 

ўсход няй куль ту ры і тра ды цый. Але спа чат ку яно 

ства ра ла ся як спар тыў ны клуб. Я та ды пра ца ваў 

у фе дэ ра цыі ка ра тэ, трэ ні ра ваў ся сам, вы сту паў 

як спарт смен і трэ ні ра ваў ін шых. Паз ней, крок за 

кро кам, мы пад клю чы лі гіс то рыю, фі ла со фію, 

мас тац тва, каб зна ё міць і дзя цей, і да рос лых з 

вы дат най спад чы най Кра і ны ўзы хо дзя ча га сон-

ца. Для мя не гэ ты клуб стаў ла дам жыц ця, у мя не 

да гэ туль ня ма па дзе лу на пра цу і хо бі, гэ та ўсё 

не па рыў на звя за на.

У той жа час, у 90-х, у Бе ла ру сі ад кры ла ся 

па соль ства Япо ніі, і мы па ча лі су пра цоў ні чаць з 

ім, пра во дзіць су мес ныя ме ра пры ем ствы. Там я 

па зна ё міў ся са сва ёй бу ду чай жон кай, яна пра-

ца ва ла ў па соль стве.

По тым мы з'е ха лі ў Япо нію, амаль на тры га-

ды. Я пра хо дзіў там ста жы роў ку па ка ра тэ. Не ка-

то рыя япон скія ка ра тыс ты для мя не бы лі жы вы мі 

ле ген да мі, амаль што ба га мі, і вось я пры ехаў і 

ўба чыў іх на свае во чы, гэ тых не да ся галь ных 

лю дзей. Мы по бач па це лі ў спарт за ле, я ад чу ваў 

на са бе іх уда ры на трэ ні роў цы... Гэ тае па чуц цё 

не маг чы ма пе ра даць сло ва мі!

Там на ра дзіў ся наш ста рэй шы сын. А праз 

год пас ля яго на ра джэн ня мы вяр ну лі ся ў Бе-

ла русь».

ТАМ ВЫ НЕ НА ТЫ КА Е ЦЕ СЯ 
НА «ШЫ ПЫ»

— Шмат людзей з тых, хто па бы ва ў у Япо-

ніі, ка жа, што гэ та ін шая пла не та...

— Мне там бы ло вель мі лёг ка і кам форт на. 

Ка лі пы та юц ца, што там па гля дзець, ку ды сха-

дзіць, я ад каз ваю: за будзь це ся пра ўся кія пла ны, 

прос та па глыб ляй це ся ў яе ат мас фе ру. З япон-

ца мі вель мі кам форт на. Яны ка рэкт на ся бе па-

вод зяць, дак лад на пры трым лі ва юц ца пра віль най 

дыс тан цыі, ні ко лі не на вяз ва юц ца. Там вя лі кія 

па то кі лю дзей у мет ро, аў то бу сах, на ву лі цы, 

але пры гэ тым вы не ад чу ва е це, што су ты ка е-

це ся з кімсь ці, не ад чу ва е це ся бе за ціс ну тым. 

Тут у нас, бы вае, два ча ла ве кі ідуць па шы ро кай 

ву лі цы і ча сам не мо гуць ра зы сці ся, каб не за-

кра нуць адзін ад на го. У мет ро та кое ад чу ван не, 

што кож ны спра буе вы ста віць лок ці пе рад са бой, 

як во жы кі ка люч кі... Мы быц цам ста ра ем ся за-

няць як ма га больш мес ца. Япон цы зай ма юць 

менш мес ца ў пра сто ры, каб вы зва ліць яго для 

ін шых. Та му там на ват у на тоў пе ад чу ва еш ся бе 

кам форт на.

Там лю дзі на ву лі цы не вы каз ва юць ні не га ты-

ву, ні па зі ты ву, яны «пры бі ра юць» свае эмо цыі і 

прос та пры ма юць рэ аль насць: «гэ та ёсць, і ўсё». 

І пры ма юць вас як част ку гэ тай рэ аль нас ці. Та му 

вы не на ты ка е це ся на «шы пы»...

У Япо ніі прак тыч на кож ны дзень зем ля трус — 

там ад бы ва ец ца ка ля ты ся чы штурш коў на год. 

Мя не за хап ляе, як ста іч на лю дзі пры ма юць гэ тую 

да насць. А по тым аб' яд ноў ва юц ца, гур ту юц ца, 

каб ад на віць тое, што бы ло раз бу ра на, і гэ ты 

пра цэс у іх вель мі дак лад на ар га ні за ва ны. Усе 

да па ма га юць, ра ту юць адзін ад на го.

ГЭ ТА НЕ МА РУД НА, 
ГЭ ТА МЫ СТА ЛІ ВЕЛЬ МІ ХУТ КІ МІ

Япо нія мя ня ец ца, але ўклад, тра ды цыі за ста юц-

ца. Іх ат мас фе ра, дух жы ве ў кож ным япон цы.

Мя не заў сё ды вель мі пры цяг ва ла чай ная 

цы ры мо нія. Не чай сам па са бе, а цы ры мо нія 

як прак ты ка. У двух сло вах скла да на пра яе 

рас ка заць. Яна з'яў ля ец ца сін тэ зам прак тыч-

на ўсіх япон скіх мас тац тваў. Вы па він ны доб ра 

раз бі рац ца ў по су дзе, ка лі гра фіі, аран жы роў цы 

кве так, са да вод стве... Пад рых тоў ка чай на га дзе-

ян ня аба вяз ко ва звя за на з се зо на мі і ча сам яго 

пра вя дзен ня.

Ёсць та кое па няц це — Ва Кэй Сэй Дзя ку — ча-

ты ры прын цы пы чай най цы ры мо ніі, і мне зда ец-

ца, гэ та тое, як на огул па ві нен жыць ча ла век.

Ва — гар мо нія, Кэй — па ва га, Сэй — чыс ці-

ня і Дзя ку — спа кой. У ад па вед нас ці з гэ ты мі 

прын цы па мі вы строй ва юц ца не толь кі ад но сі ны 

па між людзь мі, якія там пры сут ні ча юць. Гэ тыя 

прын цы пы пра ніз ва юць на огул усё. На прык лад, 

яны ад но сяц ца да по су ду. Чор ны ку бак не мо жа 

ста яць на чор най па лі цы, гэ та бу дзе не па ва га да 

яго — трэ ба пад крэс ліць яго.

Па ва га да пры ро ды — вы бе ра це чаю роў на 

столь кі, коль кі трэ ба. Упры гож ва е це па кой не 

пыш ным бу ке там, а бе ра це ўся го не каль кі кве-

так, якія квіт не юць ме на ві та ў гэ тым се зо не.

Чай ус пры ма ец ца як глы ток та го, што нам 

да ла зям ля, пры ро да, сон ца, і яго смак мы па-

дзя ля ем усе ра зам. На огул, за да чай чай най цы-

ры мо ніі з'яў ля ец ца, каб гру па лю дзей пра жы ла 

гэ ты мо мант як ад но цэ лае. Гэ та чай нае са ма-

дхі — адзі нае не свя до мае, агуль нае...

І на конт рыт му. Ча сам пы та юць: ча му так ма-

руд на? На са май спра ве гэ та не ма руд на, гэ та 

мы ста лі вель мі хут кі мі. Мы бя жым, раз маў ля ем

па тэ ле фо не, ямо на ха ду ба нан — ні чо га не за ў-

ва жа ю чы, не ад чу ва ю чы сма ку. А дзе мы са мі 

ва ўсім гэ тым і на вош та гэ та ўсё? Бо на са май 

спра ве у той мо мант, ка лі мы спя ша ем ся, жыц цё 

пра хо дзіць мі ма нас.

Іці-го іці-э — у пе ра кла дзе гэ та азна чае неш та 

на кшталт «кож ная су стрэ ча адзі ная». І кож нае ім-

гнен не на ша га жыц ця — адзі нае, і трэ ба атры маць

аса ло ду ад яго, пра жыць яго па поў най. Пра во-

д зя чы па воль ны чай ны ры ту ал — га ту ю чы чай, па-

 глыб ля ю чы ся ў кож ны рух, яго пас ля доў насць...

— У вас гэ та атрым лі ва ец ца?

— Пад час чай най цы ры мо ніі — так. У жыц ці я 

так са ма ста ра юся, але тут ужо не заў сё ды.

ПРЫН ЦЫП «ОМА ТЭ НА СІ» — 
ВЫ ШЭЙ ШАЕ ПРА ЯЎ ЛЕН НЕ ПА ВА ГІ 
ДА ГОС ЦЯ

Чай ная цы ры мо нія фар мі ра ва ла ся пяць сот 

га доў. І на са май спра ве га лоў нае ў ёй — гэ та 

госць. Вы па глыб ля е це ся ў ры ту ал і ста но ві це ся 

ад ным цэ лым — вы, чай і ін шы ча ла век. Глы ток 

гар ба ты — гэ та пе ра да ча ад сэр ца да сэр ца. Ка лі 

ра біць усё свя до ма, у гэ тым за клю ча на вя лі кая 

энер ге ты ка, цэ лы кос мас...

Мы ня ўваж лі выя адзін да ад на го. Я рэд ка 

чую ў Мін ску прос тыя, але вель мі важ ныя рэ чы. 

Коль кі ра зоў на дзень вы чу е це «пра бач це» або 

«дзя куй», або «ка лі лас ка»? Вам на сту пяць на 

на гу і не пе ра про сяць.

У чай най цы ры мо ніі ёсць па няц це «ома тэ на-

сі» — яно азна чае вы шэй шую пра яву па ва гі да 

гос ця. Трэ ба зра біць усё для гэ та га. Ка лі да мя не 

да до му прый дзе госць, я стаў лю ся да яго вель мі 

бе раж лі ва і ста ра юся, каб ён атрым лі ваў аса ло-

ду. І ка лі я зна хо джу ся на сва ім ра бо чым мес цы 

і пры хо дзіць ін шы ча ла век, я гэ так жа па ві нен 

ста віц ца да яго — як да гос ця. І за да во ліць па 

мак сі му ме яго прось бу.

Але ка лі пе ра нес ці гэ та на на ша што дзён нае 

жыц цё... Вось вы пры хо дзі це ў кра му. Ста вяц ца 

да вас там з на леж най па ва гай, як да жа да на га 

гос ця? Вель мі рэд ка. Та кім чы нам мы губ ля-

ем па ва гу да ча ла ве ка і да пра фе сіі. Вось та кія 

ма лень кія прос тыя рэ чы — «дзя куй, пра бач це, 

ка лі лас ка». Але за імі — тое, што мы ма ем у 

вы ні ку.

— Ці ха це лі б вы жыць у Япо ніі, дзе ўсё 

гэ та ёсць?

— Ну, ка лі бег чы ту ды, дзе ўсё ёсць... Мы та ды 

заў сё ды бу дзем бег чы ку дысь ці. Та му што нам 

заў сё ды бу дзе ча гось ці не ха паць. Та му трэ ба 

прос та быць там, дзе вы ёсць. Пры маць гэ тую 

рэ аль насць. І ка лі мож на змя ніць яе — мя няць.

І ПА РУ ПЫ ТАН НЯЎ НА ПРЫ КАН ЦЫ
— Ці лёг ка жыць з жон кай-япон кай? Вы 

лю дзі роз ных куль тур, мен та лі тэ таў...

— У нас не бы ло ні я кіх роз на га лос сяў на гэ тай 

гле бе, ні я кіх праб лем. А ў звы чай ным жыц ці заў-

сё ды бу дуць уз ні каць ней кія пы тан ні. Я ду маю, 

ка лі ўзяць звы чай ную на шу бе ла рус кую сям'ю, 

там бу дуць тыя ж скла да нас ці і праб ле мы. І мне 

зда ец ца, што з ма ім ла дам жыц ця бе ла рус кай 

дзяў чы не бы ло б на шмат скла да ней са мною, 

чым япон цы. (Смя ец ца.) Ся дзець на пад ло зе, 

спаць на та та мі...

— І, тра ды цый на, пра су шы...

— Мя не ча сам пы та юць, дзе ў Мін ску мож-

на з'ес ці доб рыя су шы. Я тут су шы не ем, та му 

што тут ня ма кух ні. Мы імі ту ем су шы, на ват не 

су шы, а ро лы. Але ў іх ня ма япон ска га сма ку, 

так, неш та на гад вае, але зда лёк... У Япо ніі ўсё 

па-ін ша му: ін шы смак, спа лу чэн ні, я б ска заў, 

ін шая ду ша ў су шы. У нас яны на ват ле пяц ца не 

так. Рыс па ві нен быць «з па вет рам», а ў нас яго 

прэ су юць. Гэ та та му, што ка лі вы пры е дзе це ў 

Япо нію ву чыц ца мас тац тву га та ваць, то пер шы 

год вы бу дзе це мыць по суд і пры бі раць, на дру-

гі — чыс ціць га род ні ну... і гэ так да лей. Там ву-

чыц ца на ку ха ра трэ ба 10 га доў, а ў нас ча сам 

да стат ко ва двух ме ся цаў. Ка лі б у нас з'я ві ла ся 

хоць ад на япон ская сет ка рэ ста ра наў, то, на-

пэў на, мож на бы ло б і па каш та ваць неш та, што 

ад па вя да ла б япон скай якас ці і тра ды цы ям. Але 

па куль та кіх ня ма.

Свят ла на БУСЬ КО.

 ДА РЭ ЧЫ
За раз у Бе ла ру сі пра хо дзіць што га до вы 

маш таб ны фес ты валь «Япон ская во сень» 

(удзел у яго ар га ні за цыі пры маў і Свя та слаў 

Га еў скі), дзе ўсе ах вот ныя мо гуць блі жэй па-

зна ё міц ца са звы ча я мі Кра і ны ўзы хо дзя ча га 

сон ца.

Ме ра пры ем ствы ў рам ках фес ты ва лю пра-

цяг нуц ца да 29 ліс та па да, яны ар га ні за ва ны ў 

шас ці га ра дах — Мін ску, Ба ры са ве, Грод не, 

Ві цеб ску, Ма гі лё ве і Го ме лі. Гас цей ча ка юць 

лек цыі і май стар-кла сы, кан цэр ты і кі на па ка зы, 

вы стаў кі і спар тыў ныя спа бор ніц твы.

Грамадскае аб'яднанне ўсходняй 

культуры і традыцый «Хагакурэ» —

гэта культурная прастора, якая прапануе 

ўсім ахвотным адкрыць для сябе ўсю 

шматграннасць японскай культуры. 

Для гэтага людзьмі, улюбёнымі ў Японію 

ўсёй душой, створаны цэлы спектр 

адукацыйных праграм: навучанне 

японскай мове, баявым мастацтвам, 

чайнай цырымоніі, мастацтву ікебаны, 

асновам дзадзэн-медытацыі і г. д.

Тут праводзяцца творчыя майстар-класы, 

вучэбна-трэніровачныя семінары

і турніры, а ў арт-кафэ пры цэнтры можна 

асвоіць традыцыйны японскі 

акварэльны жывапіс, арыгамі, 

мангу і многае іншае.

Шлях чая.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Чулі?!Чулі?!  

БЕ ЛА РУС КІ 
СЛЕД 

НА МЕР КУ РЫІ
На бор це япон ска га 

кас міч на га 

апа ра та Mercury 

Magnetospherіc Orbіter, 

які ўдзель ні чае 

ў да след чай мі сіі 

BepіColombo, 

уста ноў ле ны 

шмат слой ныя 

элект ра маг ніт ныя 

эк ра ны, ство ра ныя 

спе цы я ліс та мі На ву ко-

ва-прак тыч на га цэнт ра 

На цы я наль най ака дэ міі 

на вук Бе ла ру сі па 

ма тэ ры я лаз наў стве.

Як вя до ма, еў ра пей ская 

ра ке та-нось біт цяж ка га 

кла са Arіane-5 па спя хо ва 

стар та ва ла ў ноч з 19 на 20 

каст рыч ні ка з кас ма дро ма 

кас міч на га цэнт ра ў Фран-

цуз скай Гві я не. У кос мас яна 

вы ве ла апа ра ты да след чай 

мі сіі BepіColombo, пад рых-

та ва най Еў ра пей скім кас-

міч ным агенц твам (ESA) су-

мес на з Япон скім агенц твам 

аэ ра кас міч ных да сле да ван-

няў (JAXA) у мэ тах вы ву чэн-

ня Мер ку рыя.

Бе ла рус кія ву чо ныя 

ўдзель ні ча юць у між на род-

ным кас міч ным пра ек це па 

да сле да ван ні Мер ку рыя су-

мес на з Ін сты ту там кас міч-

ных да сле да ван няў Ра сій-

скай ака дэ міі на вук. У пры-

ват нас ці, імі бы лі ство ра ны 

элект ра маг ніт ныя эк ра ны, 

якія за бяс печ ва юць на дзей-

ную ра бо ту аб ста ля ван ня на 

бор це кас міч ных апа ра таў. 

Па да дзе най праб ле ма ты цы 

на ву коў цы НАН Бе ла ру сі ак-

тыў на пра цу юць з «Рас кос-

ма сам»: бе ла рус кія эк ра ны 

ўста лёў ва юц ца на кас міч ных 

ля таль ных апа ра тах, аба ра-

ня ю чы раз на стай ныя дат чы-

кі і дэ тэк та ры як ад знеш ніх, 

так і ад унут ра ных уз дзе ян-

няў. У НПЦ НАН Бе ла ру сі па 

ма тэ ры я лаз наў стве рас пра-

ца ва ны но выя ма тэ ры я лы і 

тэх на ла гіч ныя пра цэ сы фар-

мі ра ван ня элект ра маг ніт най 

і ра ды я цый най аба ро ны на 

кар пу сах пры бо раў і эле мен-

таў шы ро ка га спект ра пры-

зна чэн ня.

Кошт кас міч на га пра ек-

та BepіColombo (ён атры маў 

сваю наз ву ў го нар італь ян-

ска га аст ра фі зі ка Джу зэ пэ 

Ка лом ба) скла дзе 350 млн 

еў ра. Па лёт бу дзе доў жыц-

ца 7,2 го да. Пры быц цё ў ра-

ён Мер ку рыя мяр ку ец ца ў 

снеж ні 2025 го да. На ву коў-

цы ча ка юць, што абедз ве 

стан цыі змо гуць пра пра-

ца ваць у ва ко лі цах Мер ку-

рыя са ма ме ней год. Мэ ты 

пра ек та — вы ву чыць склад 

па верх ні Мер ку рыя і на ва-

коль на га ася род дзя, аца ніць 

геа ла гіч ную гіс то рыю раз-

віц ця пла не ты, вы ву чыць 

хі міч ны склад па верх ні і яе 

ўнут ра ную струк ту ру; пра-

ана лі за ваць па хо джан не 

маг ніт на га по ля і да сле да-

ваць яго ўза е ма дзе ян не з 

со неч ным вет рам. Пра гра ма 

BepіColombo вы кон ва ец ца з 

2008 го да су мес ны мі на ма-

ган ня мі Eўрапейскага кас-

міч на га агенц тва і Япон ска-

га агенц тва аэ ра кас міч ных 

да сле да ван няў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


