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На крилах Поезії. Розмова про Японію
On the wings of poetry. Talks about Japan
Наша співрозмовниця – Людмила Скирда. Це ім’я
відоме не лише в Україні, а й за її межами.
Поетеса, літературний критик, доктор філології,
культуролог, педагог, лауреат міжнародних літературних премій, заслужений діяч культури – це, безперечно, знакова постать на українському Олімпі.

Today our interlocutor is Liudmyla Skyrda. Her name is
well known in Ukraine and around the world.
The poetess, literary critic, doctor of philology, specialist in
culture studies, lecturer, laureate of international awards in
literature, honoured worker of culture – this is undoubtedly
a remarkable figure on the Ukrainian Olympus.

– Пані Людмило, нещодавно, виступаючи в Дипломатичній академії України, Ви сказали: «Не може бути
успішної дипломатії поза дипломатією культурною».
Цитату поширили в соціальних мережах, вона зібрала
безліч уподобань. Справді, Ви маєте колосальний досвід
культурної дипломатії, оскільки Ваші книжки вийшли
друком у багатьох країнах – Австрії, Китаї, Греції, Узбекистані, Італії, Японії, ФРН і ОАЕ. До речі, це не повний
перелік. Вашу поезію перекладено всіма офіційними
мовами ООН, а отже, Ви – перша письменниця незалежної України, яку може читати весь світ.
Без перебільшення, можна стверджувати, що культури
Заходу й Сходу об’єднались у Вашій долі, тож про все це
хотілося б із Вами поговорити.
– Я пропоную почати з Японії, оскільки саме там культура, як мультигуманітарне поняття, стала невід’ємним
складником процесів націєтворення й державотворення.
– Як відомо, Ви видали в Японії три книжки віршів –
«Сад любові і сонця», «Чарівна мушля» і «Дзуйхіцу
від сакури», які здобули широкий медійний розголос.
Інтерв’ю, телевізійні передачі, презентації в таких
мегаполісах, як Токіо, Осака, Йокогама – усе це сприяло
утвердженню позитивного іміджу України. Чим Ви можете пояснити таку японську прихильність?
– Річ у тім, що останнім часом цікавість до нашої держави в Японії помітно зростає. Я гадаю, що мої книги зустріли тепло саме тому, що вони – українські. Це особливо
відчутно під час зустрічей із читачами, які ставлять безліч
запитань і про Україну, і про наше мистецтво, і про нашу
культуру. Часом я з вдячністю думаю: добре, що я – філолог, тому могла давати компетентні відповіді на ці запитання. Але чимдалі – я переконуюся, що й найпрофесійніші відповіді не здатні втамувати жагу знань про Україну,
яка сьогодні є в Японії. Потрібна література японською й
англійською мовами, потрібні буклети про наших письменників і провідних митців, потрібні розлогі веб-сторінки, одним словом, потрібен «інформаційний обвал».

– Mrs Liudmyla, we know that recently in your speech at
the Diplomatic Academy of Ukraine you have said, “Successful diplomacy cannot exist without a cultural diplomacy”.
This quotation has become popular in social networks and
got dozens of likes. Indeed, you gained a titanic experience
in cultural diplomacy, as your books have been published in
many countries like Austria, China, Greece, Uzbekistan, Italy,
Japan, Germany and the UAE. By the way, this list goes on.
Your poetry has been translated into all official UN languages; therefore, you are the first poetess of independent
Ukraine, whose works the whole world may read.
Without any exaggeration, I may say that your destiny
unites the Western and Eastern cultures and I would like to
discuss it all with you.
– I suggest starting with Japanese culture, where multihumanitarian concept has become an integral part of the
nation-building and state-building processes.
– It is known you have published three poetry books in
Japan, namely “The Garden of Love and Sun”, “The Magic
Shell” and “Sakura’s Dzuihidtsu” which gained broad media
coverage. Interviews, television shows, presentations in such
metropolitan cities as Tokyo, Osaka and Yokohama – these
all contributed to the establishment of a positive image of
Ukraine. How can you explain such Japanese affection?
– The case is that Japan has significantly raised its interest to
our country. I suppose my books have been welcomed so warmly, because they are Ukrainian ones. It is especially notable at
meetings with readers, who ask many questions about Ukraine,
our art and our culture. Sometimes I am gratefully think that it
is good to be a philologist and have an opportunity to provide
competent answers to all these questions. However, as time
goes I became more and more convinced that even the most
professional answers could not quench the thirst for knowledge
about Ukraine, which exists in modern Japan. We need a literature in Japanese and English, we need booklets about our
writers and leading artists, we need precise web pages, that is to
say, we need to create an “informational crush”.
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– Які питання, що стосуються літератури, Ви б назвали
складними?
– Чи є історія української літератури японською мовою?
Кого з українських авторів перекладали в США, Великій
Британії, Франції, Іспанії, Італії, Китаї? Чи є в Україні лауреати Нобелівської премії в галузі літератури?
– Усе це наче руйнує стереотип японця, залюбленого
лише у своє японське й байдужого до всього чужого.
– Маємо визнати, що японці справді змінилися. При
всій традиційній інтровертності нації нині в Японії дуже
цікавляться колись незнаним європейським і американським світами. Кількість симфонічних оркестрів і
театрів з усього світу, виставок із найславетніших музеїв, брендів високої моди, іноземних ресторанів, кафе й
такого іншого перевищує всі можливі уявлення. Токіо
стає однією з найбільших столиць світової культури, і не
помітити цього неможливо.
– Чи не могли б Ви підтвердити свою тезу якимось
прикладом?
– Не хотілося б обтяжувати нашу розмову колосальною кількістю цифр, тому наведу лише один приклад: у
Токіо працює 150 концертних залів із п’ятьма тисячами
місць і більше, які обладнано за останнім словом техніки, щороку там відбувається 4 тисячі виступів музичних
колективів, і цей рівень ніде у світі ще не перевищено.
Японці досягли вражаючої гармонії у сфері духовних
запитів сучасного покоління: могутня індустрія маскультур упереміш із невситимою цікавістю та колосальною
любов’ю до класичних мистецтв.

– What literature-related issues you consider to be the
complicated ones?
– Just think for a moment is there a book of Ukrainian
literature history in Japanese? Which Ukrainian authors have
been translated in the USA, the United Kingdom, France,
Spain, Italy or China? Are there any laureates of the Nobel
Prize in literature in Ukraine?
– It all seems to ruin a stereotypic nature of a Japanese who
loves only his or her native and is indifferent to anything else.
– We have to admit that the Japanese have changed a lot.
With all its traditional introversion, modern Japan shows
immense interest in the previously unknown European and
American world. The number of symphony orchestras and
theatres on tour from around the world, exhibitions of the
most famous museums, high fashion brands, foreign restaurants, cafes and the like exceeds all possible imaginations.
Tokyo becomes one of the largest capitals of world culture,
and this cannot be ignored.
– Could you please exemplify your opinion?
– I do not want to burden our conversation with the
enormous amount of numbers, so I will give the following
illustration. In Tokyo, there are 150 concert halls that may
host over 5.000 guests and that equipped with the latest
technologies. And each year the city hosts nearly 4.000 performances of musical bands. No other city of the world has
exceed this level. Tokyo has reached an impressive harmony
in the area of spiritual demands of the modern generation:
a powerful industry of mass culture and, at the same time,
an inescapable interest and enormous love for classical art.
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– Ви торкнулися болючої проблеми. Адже справді,
як важливо не перейти межу розумного балансу між
духовним та утилітарним, що, на жаль, не оминуло
нас.
– Я не раз задумувалася, чому в суперінноваційній
країні Японія непохитною та могутньою залишалася
тисячолітня традиційна культура – звичаїв, одягу, їжі,
мистецтва тощо. А потім зрозуміла: японське суспільство споконвіку максимально ієрархізоване. Тут
майже немає поняття «нуворишизму». Натомість досі
є культ предків, чинник родоводу, поняття родини.
Уся нація живе за законами
самої культури, яка, за своєю
сутністю, також є ієрархізованою субстанцією, і просто
неможлива без урахування
тисячолітнього духовного
спадку попередніх поколінь.
Отак він і йде крізь століття,
народ, який ніколи й нічого не
знищував ущент і чия культура – скарбниця національного
духу, збереження якого для
кожного японця є питанням
особистої честі.
– Мабуть, тому в Японії не
відбулося жодної кривавої
революції. Могили предків не
дозволили.
– Ви точно вловили найприкметнішу рису японського
характеру – здатність у найнеймовірнішій ситуації зупинитися й озирнутися. Будь-якій
будові потрібен міцний підмурівок. Підмурівком нашого
спільного дому – Землі, хоч би як парадоксально це
звучало, є наша духовність. Сам час вимагає від нас
духовних подвигів.
– Але ж найхарактернішою рисою сучасного світового соціуму є різке порушення балансу між духовним і
утилітарним. Утилітарне нині займає передові рубежі
чи не на всіх напрямах. У музиці панує попса, у кінематографі – трилер, у літературі – порно, у живописі –
техно… Естетичні критерії вкрай розмито. Складається
враження, що світову культуру затопила хвиля безпрецедентної в історії людства імітації. Невже із цим
людство піде в майбутнє?
– Я вважаю, що ми вступаємо в еру, коли надзвичайно багато залежить від нас самих, від нашого вибору. Візьмімо хоч би Японію – країну, яка вже сьогодні
демонструє світові надзвичайно прагматичну, але й
таку ж привабливу модель не просто співіснування, а
творчого співжиття традицій і новацій у найширшому
розумінні цих понять: від кімоно до дизайну Йосі Ямамото, від рикші до «тойоти сенчері», від музики кото до
Токійського філармонійного оркестру й таке інше. Тут
уже зробили розумний і зважений вибір. Це і є гармонія
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– You touched a sore subject. Indeed, it is important not
to cross the boundary of a reasonable balance between
spiritual and utilitarian, which, unfortunately, has not
passed us, sinners.
– For many times I have wondered why the millennial
traditional culture – customs, clothing, cuisine, art – remained firm and powerful in such highly innovative county
as Japan. And then something just clicked in my mind:
Japanese society has always been highly hierarchical. Here
you can hardly find such notion as a “nouveau riche” or a
“new rich”. Instead, a cult of ancestors, genealogy factor, and
concept of a family still prevail
in the society. The entire nation
lives according to the laws of its
culture, which, by its very nature,
is also a hierarchical substance.
Therefore, it is simply impossible
to ignore the millennial spiritual
heritage of previous generations.
This is how the nation that have
never blown to smithereens
anything and whose culture is a
treasury of the national spirit the
preservation of which is a matter
of personal honour passes
through centuries.
– Probably, this is the reason
why there were no murderous
revolutions in Japan. The tombs
of ancestors forbade.
– You have managed to sense
the most distinctive feature of
Japanese character – the ability
to stop and look back in the
most unbelievable situation. Any
building needs a solid foundation. The foundation of our common home – the Earth – is
our spirituality, no matter how paradoxical it sounds. The
time itself demands spiritual feats from us.
– On the other hand, the most visible feature of the modern world society is a dramatic disproportion of balance
between spiritual and utilitarian. The utilitarian dimension now occupies a frontline in virtually all fields. Pop
songs prevail in music, thriller in cinematography, porn in
literature, techno in painting… The aesthetician criteria are
rather blurry. It seems that the wave of unprecedented in
the history of a humankind imitation has flooded the world
culture. Do we really want to take these to the future?
– I suppose we are going in a special era predetermined
by our own decisions and ourselves. Let’s look at Japan for
instance. This country already demonstrates highly pragmatic
but equally attractive model of not just coexistence, but the
creative cohabitation of traditions and innovations in the
broadest sense of these concepts. From kimono to Yohji Yamamoto’s designs, from rickshaw to Toyota Century, from koto
music to the Tokyo Philharmonic Orchestra and so on. People
here have already made a smart and deliberate choice. This is
how the Japanese harmony looks like. During its entire history

по-японськи. Упродовж усієї своєї історії (за винятком
хіба що періоду Мейдзі) ця країна уникала різких рухів
у той чи той бік. Завдяки цьому культура, що зазвичай
концентрувалась і творилася при імператорському
дворі, майже не зазнала руйнацій, стресів тощо. Вона
розвивалась і накопичувала колосальні духовні скарби
і, головне, здійснювала могутній вплив на духовне формування цілої нації.
– Я читав про епоху Хейян (794–1192 рр.), добу «миру
та спокою», яку Кавабата Ясунарі назвав «вершиною
японської культури», маючи на увазі, вочевидь, літературні шедеври того часу.
– Ви маєте рацію. Шедеври Сей Сьонагон і Мурасакі Сікібу не втратили популярності до сьогодні. За статистикою останнього десятиліття, адаптоване видання «Повісті про Гендзі» (X ст.) Мурасакі Сікібу стало бестселером
у Токіо. Що ж стосується славної епохи Хейян, то саме
тоді японці збагатили власну культуру знаннями, що
прийшли до них від стародавніх цивілізацій Індії, Китаю,
Кореї та водночас не втратили ні краплини свого.
Нове – це не те, що заперечує старе, вважають японці,
а те, що дає старому нове життя, відмолоджує та динамізує його. Буквально генетичне відчуття рівноваги й
гармонії протягом віків дає змогу японцям об’єднувати,
здавалося б, несумісні речі у своєму національному
полі, безперервно збагачуючи власну культуру, свій
духовний досвід.
– Щось схоже відбувалось у Давній Греції, яка також
дістала колосальний імпульс від культур Єгипту й Індії.
– Ситуації в чомусь схожі, але греки дощенту віддали
себе західному світові, абсолютно вичерпавши свою духовну енергію. Хейян – навпаки: «зарядилася», зміцніла,
зберегла японську душу, без якої для японця ніщо не
має онтологічної мотивації.
– Ваші останні книжки «О, Ямато!» та «О, Європо!» є,
на мою думку, своєрідним поетичним мостом між Заходом і Сходом. Міст цей невидимий, десь у вашій душі,
але він є, оскільки обидві такі різні книги написав один
автор. І цей факт доволі симптоматичний. Виявляється,
ми куди ближчі, ніж нам здається. А тому порозумітися
Заходу і Сходу, мабуть, не дуже важко не лише в глобальних економічних проектах, а й у сфері найтонших
духовних субстанцій.
– Найголовніше – прагнути порозуміння. На думку
багатьох сучасних прогнозистів, нове сторіччя буде якраз епохою, що породить імпульс до взаєморозуміння,
солідарності, примирення. Деякі філософи називають
його іоаннічним періодом. За Євангелієм від Іоанна,
який, мабуть, і був одним із перших ідеологів «глобалізму». І тут японський духовний феномен може стати
базисом, могутньою моделлю взаємозбагачення та
співпраці за умов збереження абсолютної національної
автентичності.
– Чи не могли б Ви зупинитися докладніше на цій
проблемі?
– У давні часи Китай був однією з найрозвиненіших
держав світу. І знання, як кажуть, «бурхливим потоком»
прямувало звідти до Японії. Чи була для японців загро-

(excluding however the Meiji period) this country managed
to avoid all sudden movements. As a result the culture that
was usually concentrated and created at the imperial court,
practically did not suffer from the destruction, stress and other
troubles. It has developed and accumulated colossal spiritual treasures and, what is more important, exerted powerful
influence on spiritual formation of the whole nation.
– I have read about a Heian period (794–1192), which is
also known as the period of Peace and Tranquillity, called
by Yasunari Kawabata a “peak of Japanese culture”, which
means, obviously, the literary masterpieces of that time.
– You are right. The masterpieces of Sei Shonagon and Murasaki Shikibu are still popular. Statistical data of the last decade
shows that adapted edition of the Tale of Genji (10th century)
by Murasaki Shikibu has become a bestselling book in Tokyo.
As for the glorious Heian period I may say that it was the very
time when the Japanese enriched their culture with knowledge
obtained from the ancient civilizations of India, China, Korea,
and at the same time have not lost any of its own features.
The Japanese have always believed and still do that the
new do not deny the old, but gives a new life to the old
things, cleanses them and adds dynamics. A genetic sense
of balance and harmony over the centuries literally allows
the Japanese to unite seemingly incompatible things in
their national field, constantly enriching their culture and
spiritual experience.
– Ancient Greece that also received a colossal impulse
from the Egyptian and Indian cultures experiences something similar.
– These situations are similar to some extent, but Greeks
have surrendered to the Western world and exhausted
their spiritual energy. While Heian did the contrary and has
“charged”, consolidated and preserved its Japanese soul,
without which the Japanese lose their ontological motivation.
– Your latest books titled “Oh, Yamato!” and “Oh, Europe!”
form to my mind a kind of poetic bridge between the West
and the East. This bridge is invisible, it is somewhere in
your soul, but it exists as these so different books have
been written by the one author. This is rather symptomatic
fact. It turns out we are far closer than we think. Therefore, the West and the East can easily reach understanding
between one another not only in global economic projects,
but also in the area of subtle spiritual substances.
– The most important thing is to seek harmony. Many
modern forecasters suppose that the new century will
be exactly the era that will give impetus to mutual
understanding, solidarity and reconciliation. Some of philosophers call this period the Johnian, referring to preacher
John (the Gospel of John), who probably was one of the first
ideologists of “globalism”. Therefore, the Japanese spiritual
phenomenon may became a base, an impressive model
of mutual enrichment and cooperation with simultaneous
maintenance of absolute national authenticity.
– Could you please tell us more about this issue?
– In the ancient times, China was one of the most
developed countries in the world. And knowledge rushed
from there to Japan in a proverbially “stormy flow”. Did
the threat of absorption by “Chinese progress” existed for
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за поглинення «китайським прогресом»? Безперечно.
Але вже в дев’ятому сторіччі вони проголосили принцип
«вакон кансай» – «японська душа – китайські знання».
Вони не винаходили дерев’яного велосипеда, не розтрачували часу й зусиль на всілякий дріб’язок. Програма була на диво чітка – використовуючи здобутки чужих
цивілізацій, іти своїм шляхом, який, мов зоря, осяювала
японська ідея.
– А в чому ця ідея матеріалізувалася: у культурі,
освіті, літературі, мові?
– Звичайно, у цьому, однак насамперед у процесі
державотворення. Цей процес, я би сказала, є невід’ємним від поняття «японський національний характер»,
оскільки саме він і визначає в Японії не лише перебіг
історичних подій, а й формування економічних механізмів тощо. Я маю на увазі передусім колосальну здатність
японців до самопожертви в ім’я загальнонаціональних
інтересів. Оця відчуженість від індивідуального, егоїзму, «пупоцентризму», синдрому «гетьманства» стала в
буквальному розумінні цього слова рятівною силою в

the Japanese? Without any doubt it did. However, in the
9th century already they proclaimed a principle of “wakon-kansai”, meaning the combination of Japanese spirit
and Chinese scholarship. They did not reinvent a wheel;
they did not waste time and efforts on trifles. The program turned out to be surprisingly clear – keep own way,
which was illuminated like a star by the Japanese idea,
using the achievements of foreign civilizations.
– I suppose this idea has materialized in culture, education, literature and language, hasn’t it?
– Sure, you are right, but first of all this idea is manifested
in the process of a state formation. I would say this process
is closely connected with the concept of “Japanese national character”, as it has already defined and still defines the
course of historical events in Japan as well as the formation
of economic mechanisms in the country. Foremost is colossal
ability of the Japanese to sacrifice themselves in the name of
national interests. Such alienation from the individual, from
the egoism, self-centeredness, the so-called “hetman syndrome” has become virtually a saving force in the processes of

Країна, де працелюбність – найбільша чеснота, зрада – найважчий злочин,
честь – найвищий закон, природа – найдорожчий скарб, а мистецтво – найнеобхідніша насолода, вочевидь, не могла не сягнути того рівня загального процвітання, що його спостерігаємо в сучасній Японії.
The country, where the hard work is the greatest virtue, betrayal is the most severe crime, honour is the highest law, nature is the most precious treasure, art is the most necessary pleasure,
obviously could not but reach the level of general prosperity that we can observe today.
процесах історичних протистоянь. Країна, де працелюбність – найбільша чеснота, зрада – найважчий злочин,
честь – найвищий закон, природа – найдорожчий скарб,
а мистецтво – найнеобхідніша насолода, вочевидь, не
могла не сягнути того рівня загального процвітання, що
його спостерігаємо в сучасній Японії.
– Чи не здається вам, що у формуванні японської
ідеї велику роль відіграла релігія?
– Я би сказала: не релігія, а релігії. Саме синтоїзм
учив, що японський громадянин мусить за всіх життєвих обставин спершу думати про імператора, а вже
потім – про себе, власну родину та близьких. Адже,
відповідно до міфології Синто, рід імператора походить
від верховного божества Аматерасу. Від синтоїзму – і
культ поваги до старших, до традицій узагалі, до природи, що трохи схоже на наші поганські вірування.
Буддизм виховував у японців здатність до самозречення, аскетизму, терпіння, уміння стійко переносити
всі злигодні життя, цінувати духовне й не залежати
від матеріального. А ще в палітрі конфесій Японії є
конфуціанство, даосизм, християнство тощо, які теж
формували японський дух протягом століть. І робили
це напрочуд толерантно, завдяки чому й виникла деяка
полігамність у цій сфері духовного життя. Відповідно
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historical confrontations. The country, where the hard work is
the greatest virtue, betrayal is the most severe crime, honour is
the highest law, nature is the most precious treasure, art is the
most necessary pleasure, obviously could not but reach the
level of general prosperity that we can observe today.
– Do you think that religion has played a significant role in
the formation of Japanese idea?
– I would say not a religion but the religions. It was Shintoism that taught a Japanese citizen to think first about the
emperor under any circumstances, and then about oneself,
the family and relatives. After all, according to the mythology
of Shinto, the emperor originated from the supreme deity
Amaterasu. From Shintoism and the cult of respect to aged
people to the traditions in general and nature, which resembles a little our pagan beliefs.
Buddhism nurtured the sense of self-denial, asceticism,
patience, ability to take the rough moments steadily, appreciate
the spiritual dimension and not depend on the material one. In
the range of Japanese denominations, there is also Confucianism, Taoism, Christianity and other religions, which also formed
centuries-old Japanese spirit. Therewith, it has been achieved
surprisingly tolerant; as a result, a special polygamy appeared
in this area of spiritual life. The Japanese often use various
spiritual ceremonies according to different life needs: they marry

до різних життєвих потреб японці часто використовують різні духовні обряди: одружуються за католицьким,
ховають батьків за буддистським, святкують за синтоїстським. І, дивлячись на це, розумієш, що людина внаслідок такої терпимості стає духовно багатшою, добрішою
душею, милосерднішою, а отже – щасливішою.
– Ви сказали, що в давні часи японську культуру
плекали при імператорському дворі. Схоже, що ця
традиція не переривалася ніколи. Адже й сьогодні
імператриця Японії Мітіко є відомою письменницею
та перекладачкою. Як у Вас виникла ідея перекласти її
книжку «Будувати мости» українською мовою?
– Коли я прочитала вперше книжку імператриці, то
відразу відчула бажання перекласти цей текст українською мовою. Роздуми авторки видалися надзвичайно
близькими, викликали в душі якийсь лагідний і гармонійний стан. Я написала їй листа й невдовзі дістала
згоду автора на переклад.
– А чому книжку видавали в Японії?
– Спершу ми планували видавати книжку в Україні, але
з’ясувалося, що всіма правами на друк творів імператриці володіє єдине японське видавництво «Суеморі букс»,
де її твори видають в однаковому форматі та дизайні, на
особливому папері тощо. Адже видання книжки вінценосної особи – це і церемоніальний, і політичний акт.
– Чому Ви вирішили, що українському читачеві будуть цікаві роздуми японської імператриці?
– Якщо двома словами визначити суть її тексту, то
це – ода книзі, а Україна, на мою думку, посідає провідне
місце поміж країнами світу, що багато читають, де книга
завжди була та, я певна, буде однією з найстабільніших
духовних потреб. Окрім того, це видання про світ, до якого треба прагнути людству в його постійному сходженні
на вершини прогресу й пізнання. Це книга про ніжну
дитячу душу, вразливу та тремтливу, про те, як треба цю
душу оберігати й наповнювати добром і світлом знань.
Це книга про культуру, визначальну субстанцію духовного світу людини, про те, як важливо пізнавати своє національне коріння та завжди бути відкритим до загальнолюдського. Отже, немає сумніву, що роздуми автора
знайдуть в Україні однодумців.
Громадська презентація книги імператриці перетворилася на справжнє свято мистецтва й літератури. Талановитий
молодий композитор Танака Такасі написав спеціальний
музичний супровід усієї церемонії. Відома актриса Ямада
Нобу блискуче виконала фрагменти тексту імператриці
японською мовою. Під оплески присутніх ведуча церемонії зачитала листа Міністра закордонних справ Японії
пані Йоріко Кавагучі; молоді солісти опери виконали арії
японських та закордонних композиторів, а юна скрипалька,
лауреат міжнародних конкурсів Ріка Нагаї просто зачарувала слухачів віртуозним виконанням творів Брамса.
Я дала масу автографів. Деякі читачі приносили
п’ять–десять книжок і пояснювали, що книга японської
імператриці – це найкращий із можливих подарунків для
родичів і друзів. На вечорі панувала атмосфера теплоти,
сердечності та великої зацікавленості Україною, а це не
могло не радувати й не вселяти оптимізм.

according to Catholic rituals, bury their parents according to
Buddhist ceremony and celebrate events as the Shinto worshippers. While observing this you understand that one becomes
spiritually richer because of such tolerance, one develops kinder
soul, becomes more merciful, and therefore happier.
– You have said that in the ancient times the Japanese
culture was cherished at the emperor’s court. This tradition
seems to exist even now. Even today Her Majesty Mitiko, the
Empress consort of Japan is a famous writer and translator.
How did you get the idea to translate Her Majesty’s book
“Building bridges” into Ukrainian?
– When I have read the book of Her Majesty for the first
time, I instantly felt a desire to translate this text into
Ukrainian. The author’s reflections seemed extremely close to
me and created a gentle and harmonious feeling in the heart.
I wrote a letter to Her Majesty and soon received the author’s
permission to translate.
– Why has this book been published in Japan?
– First we planned to publish the book in Ukraine but it
turned out that all the rights for publication of Her Majesty’s
books belonged to the only Japanese publishing house called
Seumori Books, which published Her Majesty’s works in a single format, single design, on a certain paper, etc. After all, the
publication of the book of the crowned person is, to a certain
extent, both a ceremonial and a political act.
– Why have you decided that a Ukrainian reader will be
interested in reflections of the Japanese Empress?
– In two words, the essence of Her Majesty’s text is an ode
to a book. In my opinion, Ukraine is one of the most reading
countries in the world, where a book has always been, and
I am certain, will be one of the most stable spiritual needs.
In addition, this book tells about the world which humanity
must strive to in the process of its constant ascension to the
peaks of progress and knowledge. This book tells about a
delicate child’s soul, which is vulnerable and shy, about how
to protect this soul and fill it with kindness and the light of
knowledge. This book is about a culture that is a defining
substance of spiritual world of a human, about how important it is to recognize and know the origins of one’s national
aspects and always be open to universal human dimensions.
Consequently, there is no doubt that the author’s thoughts
will find like-minded people in Ukraine.
The public presentation of Her Majesty turned into a true
holiday of art and literature. A talented young composer
Tanaka Takashi has written a special musical accompaniment
to the ceremony. Famous actress Yamada Nobu performed
brilliantly fragments of Her Majesty’s text in Japanese. A
host of the ceremony read out to an ovation a letter from
Mrs. Yoriko Kawaguchi, Minister for Foreign Affairs of Japan.
Young opera soloists performed arias of Japanese and foreign
composers, while a young violinist, laureate of international
competitions, Rika Nagai, fascinated the audience with the
virtuosic performance of Brahms’ compositions.
I gave a lot of autographs. Some readers brought five to ten
books explaining that Her Majesty’s book is the best possible gift for relatives and friends. The atmosphere of warmth,
cordiality and great interest in Ukraine prevailed at the event,
which could not but please and inspire optimism.
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– Яке місце, на вашу думку, займає традиція в ієрархії духовних цінностей людства?
– Я відповім стисло: культура – це і є традиція. Поняття ці невід’ємні одне від одного і, на мою думку,
мало не тотожні. Адже культура завжди вкорінена в
традицію, минуле, якийсь культ, релігійну атмосферу,
ґрунт у буквальному розумінні цього слова (культура
чорнозему не схожа на культуру пісків). Вона пам’ятає своїх пращурів, вона береже зв’язок поколінь.
Вона – єдина безсмертна субстанція на цій землі. Саме
традиція дає людині відчуття родоводу, про який пише
імператриця.
– Якщо культура безсмертна, то, вочевидь, людство
реалізує свій духовний потенціал не в політиці, не в
економіці, не в технічному прогресі, а саме в культурі?
– Я абсолютно переконана, що це так. Уся історія
світової культури є тому яскравим підтвердженням.
Храми, піраміди, собори. Розкішні колекції живопису й
творів мистецтва. Нарешті, архітектура міст: хіба це не
монумент творчому генію минулого? Ну уявіть собі на
хвилину, що в Києві не було б Софії, Лаври. Це було б
уже інше, достоту сиротливе місто. Софія ніби ідентифікує Київ як серце Русі, нагадує про значущість цього
міста, про його довгу історію.
У Японії цілі корпорації, концерни, банки й навіть
фірми добре розуміють, що лише культура, мистецтво –
міст у вічність, і єдина можливість зберегти про себе
пам’ять – долучитися до колосальної духовної субстанції світової культури. У який спосіб? Збирання колекцій, відкриття музеїв, будівництво театрів, концертних

Токійський Імператорський палац | Tokyo Imperial Palace
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– What place does hold a tradition in the hierarchy of
spiritual values of a humankind in your opinion?
– My answer will be short: culture is a tradition. These
notions are inseparable and I think they are almost the
same. After all, culture is always rooted in the tradition,
past times, a certain cult, a certain religious atmosphere, a
certain soil in the literal meaning of this word (the culture
of black soil does not look like a culture of sand). It remembers its ancestors, it keeps the connection of generations. To
some extent it is a single immortal substance on this land.
It is the tradition that gives a person a sense of ancestry
described by Her Majesty.
– If the culture is immortal, then obvious a humankind
unleashes its spiritual potential not in a politics, economy,
or technical progress, but in the very culture. Am I right?
– I am absolutely sure this is true. The entire history of a
world culture is a vivid example of this. Churches, pyramids,
monasteries. Splendid collections of paintings and arts.
Finally, the architecture of cities: isn’t it a monument to an
artistic genius of the past? Just imagine for a moment that
there were neither St. Sofia Cathedral nor Caves Lavra in
Kyiv. It would be different and rather deserted city. St. Sofia
Cathedral as if identifies Kyiv as a heart of the Kyivan Rus,
reminds of the significance of this city and its long history.
The entire Japanese corporations, conglomerates, banks,
and even firms perfectly realize that only culture and art is
a bridge to eternity and the only way to keep it in memory is
to join the colossal spiritual substance of the world culture.
In what way? Through assembling collections, opening of
museums, building of theatres, concert halls, conservato-

залів, консерваторій, художніх академій, бібліотек і таке
інше. Мені здається, що сьогодні в Японії кількість шедеврів світової культури більша, ніж будь-де у світі.
Наведу лише один красномовний приклад. У невеличкому передмісті Токіо Хатіодзі розташовано розкішний університетський комплекс «Сока Гаккай». Так от, у
музеї цього навчального закладу є 27 тисяч експонатів,
зокрема й світові шедеври живопису, скульптури, порцеляни, меблів тощо.
Японці – великі патріоти своєї країни. І сьогодні
інвестиції у формування позитивного світового іміджу
Японії досягли рекордних обсягів. Є ціла низка державних інституцій, які покликані проводити цю лінію в
життя. Скажімо, Японський фонд, який було створено
1972 року під егідою Міністерства закордонних справ.
Ось уже понад сорок років він є стрижнем культурного обміну, який здійснює Японія з країнами світової
співдружності.
– Які ж головні напрями діяльності цієї цікавої інституції?
– Японський фонд має свої представництва в багатьох країнах, із якими він співпрацює. Здебільшого це
японські культурні центри, при яких зазвичай функціонують курси вивчення японської мови, що є осередками вивчення сучасної Японії загалом. Японський
фонд фінансує та бере безпосередню участь у виданні
японської класики й сучасної літератури, підручників із
японської мови, книжок для дітей, найрізноманітнішої
довідкової літератури про Японію іноземними мовами.
І нарешті, глобальні культурні програми: організація
кінофестивалів японських фільмів, традиційного японського живопису – суйбокуга, кольорових ксилографій
– укійо-е, вистав театрів Кабукі, виставок ікебани, проведення чайних церемоній, концертів народної музики,
балетних і оперних спектаклів тощо.
– А хто фінансує ці колосальні програми?
– Звичайно, уряд. Адже справа створення позитивного іміджу країни – це справа зусібіч державна.
– Чи могли б Ви навести якісь приклади діяльності
Японського фонду?
– Цих прикладів тисячі. Ну, хоча б такий. У Канаді
проживає багато японців. Тому чотири рази на рік у
Ванкувері проводять грандіозні пісенні фестивалі із
залученням найпопулярніших зірок Японії, які беруть
участь у шоу, що триває понад п’ять годин, японська телекорпорація NHK транслює його в десятки країн світу.
– Ви не випадково згадали про Канаду?
– Звичайно, ні. Традиційно зазначений фонд приділяє найбільшу увагу тим країнам, де є поселення
японців. Залізна логіка й сто відсотків ККД. Ми маємо зняти десятки короткометражних високоякісних
документальних фільмів про наші собори й мистецтво,
навіть просто ландшафтні фільми (які є дуже успішним
і поширеним у Японії, скажімо), фільми про те, що підкреслює нашу національну автентичність, і намагатися
показувати їх у межах найпопулярніших телекомпаній
світу. А також видавати тоннами довідкову літературу
про Україну різними мовами.

ries, art academies, libraries and so on. It seems to me that
today the number of masterpieces of the world culture in
Japan is greater than anywhere in the world.
I would like to provide one vivid example. In Hachioji – a
small suburb of Tokyo – there is a marvellous university
complex called Soka Gakkai. The museum of this educational
establishment comprises 27.000 objects, including the world
masterpieces of painting, sculpture, porcelain, furniture, etc.
The Japanese are huge patriots of their country. Today
investments in the formation of positive image of Japan
around the world have reached the record rates. There is a
wide range of state institutions that are aimed at pursuing
this line. For example, the Japanese foundation, which was
established in 1972 under the auspices of the Ministry of
Foreign Affairs, is a core of cultural exchange that Japan carries out along with the world community countries for more
than forty years already.
– What are the main fields of activities of such an
interesting institution?
– First of all, the Japanese foundation has its representative offices in many countries, with which it cooperates.
These are Japanese cultural centres, where courses of the
Japanese language are usually held, which are the main
educational destinations of modern Japanese culture in
general. The Japanese foundation implements and finances
an enormous amount of activities in publishing of Japanese
classical and contemporary literature, Japanese textbooks,
children books, a variety of reference literature about Japan
in foreign languages. Finally, there are global cultural programs like the organization of Japanese film festivals, traditional Japanese painting – suibokuga, colour wood cutting
– ukiyo-e, performances of Kabuki theatres, exhibitions of
ikebana (an art of flower arrangement), tea ceremonies, folk
music concerts, ballet and opera performances, etc.
– Who does grant financial support for such wide-ranging
programs?
– The government. After all, a matter of creating a positive
image of the country is totally the matter of the state.
– Could you provide us with some examples of the
activities of Japanese foundation?
– There are thousands of examples. Let’s mention this
one for instance. There are many Japanese people living in
Canada. That is why four times per year Vancouver hosts
tremendous song festivals featuring the most popular Japanese stars participating in shows that last for more than five
hours and are broadcasted to dozens world countries by the
Japanese television corporation called NHK.
– Have you mentioned Canada incidentally?
– Certainly not. Traditionally, the Japanese foundation focuses on those countries, where there is a community of the
Japanese. The impeccable logic and one hundred percent
efficiency. We have to shoot dozens of short, high-quality
documentaries about our art, our cathedrals, even simple
landscape movies (which are very popular in Japan), which
will highlight our national identity, and try to show them at
the most popular television companies in the world. In addition, we have to publish tons of reference literature about
Ukraine in different languages.
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– Будемо сподіватися, що в Україні знайдуться меценати, які мислять глобальними категоріями й почнуть
цю нелегку, але таку потрібну роботу. Я десь читав, що
за кількістю ресторанів і музеїв Токіо випередив усі
столиці світу з величезним відривом.
– Не бачу приводу ставити ваше твердження під сумнів.
Авжеж, ресторани справжньої японської кухні «рьотеї»
– це частково також музеї, адже кухня в Японії – частина
національної культури. Я досі не перестаю дивуватися різноманітності японських страв і естетиці аранжування трапези. Тут ніколи, ніде й ніщо не повторюється – ні посуд, ні
декор, ні смак, ні навіть малюнок на кімоно офіціантів.
– А звідки в Японії цей культ їжі, про який стільки
написано, адже нація завжди була досить аскетичною?
– Основи ставлення до прийняття їжі в Японії, безперечно, закладені синтоїстською релігією. І досі цей
процес залишається ритуальним. Де б і що б людина
їла, вона завжди здійснює певний ритуал, коріння якого сягає прапервнів людської свідомості. Ось чому ви
ніколи не побачите там людину, яка їсть у русі. Це не

– We hope there will be philanthropists in Ukraine who
think by global categories and will start this difficult but
necessary mission. I have read that Tokyo outpaces all world
capitals in the number of restaurants and museums with a
huge margin.
– I do not see any reason to put in question your statement.
Indeed, restaurants of original Japanese cuisine called ryōtei
are also museums, to a certain extent, a cuisine in Japan is a
part of the national culture. I am still amazed with the diversity
of Japanese dishes and the delicacy of meal arrangement. Never, nowhere, and nothing is repeated here – neither utensils,
decor, taste, nor even a picture of the waiters’ kimonos.
– Why this cult of food, which so much has been written
about, appeared in Japan, as the nation is known to be
quite ascetic?
– The foundations for eating habits in Japan were undoubtedly laid down by Shinto religion. This process still reminds
a ritual. Wherever and whatever a person eats, he or she
always carries out a certain ritual, the roots of which reach
the origin of human consciousness. Therefore, you will never

Я досі не перестаю дивуватися різноманітності японських страв і естетиці аранжування трапези. Тут ніколи, ніде й ніщо не повторюється – ні посуд, ні декор, ні
смак, ні навіть малюнок на кімоно офіціантів.
I am still amazed with the diversity of Japanese dishes and the delicacy of meal arrangement.
Never, nowhere, and nothing is repeated here – neither utensils, decor, taste, nor even a
picture of the waiters’ kimonos.
лише великий гріх, а й блюзнірство. Прийняття їжі – це
містичне доторкання до світу біосу, до світу живої природи. І через цей (здавалося б, такий рутинний процес)
досягається емоційний вплив на природні стихії та відновлюється втрачена гармонія з навколишнім світом.
– Чи можна зробити висновок, що японці обожнюють
природу приблизно так, як це робили наші предки в
дохристиянську добу?
– Хоч як це парадоксально, у найрозвиненішій країні
світу й досі є дострижнева релігія общинного типу, абсолютно анімістична за духом і змістом.
– Який зміст Ви вкладаєте в поняття «дострижнева»?
– Це термін німецького філософа Карла Ясперса, який
ще на початку ХХ століття запропонував увести в науковий
обіг поняття дострижневого, стрижневого й післястрижневого часу. Стрижневий час, за Ясперсом, тривав в історії
людства майже 600 років, приблизно протягом 800–200 рр.
до н.е. Саме тоді в різних культурах світу з’явилися люди,
які багато в чому визначили наше духовне життя на дуже
далеке майбутнє. У Китаї з’являються засновники конфуціанства – Конфуцій – і даосизму – Лао Цзи. В Індії проповідує Будда та створюють святі книги індуїзму – Упанішади.
В Ірані Заратустра пропонує своє трактування визначальних понять людської моралі – добра і зла, в Ізраїлі постають великі пророки – Ілля, Ієремія, Ісайя. У Греції панує
культ Гомера, Геракліта, Платона.
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see a person who eats on the go. This is not just a great sin,
but also a blasphemy. The process of eating is like a mystical
touch to the world of bios, to the world of a living nature. This
seemingly routine process allows achieving an emotional
influence on natural elements and restoring the lost harmony
with the world around.
– May we then make a conclusion that the Japanese adore
nature in the way that our ancestors did in the pre-Christian era?
– It may be surprising but the most developed country of
the world still has a pre-axial community type, which is absolutely animistic in its spirit and content.
– What do you mean when saying pre-axial?
– This is a term of German philosopher Karl Jaspers who at
the beginning of the 20th century already initiated to introduce
notions of pre-axial, axial and post-axial times to the scientific
field. According to Jaspers, the axial time lasted in the history of
a humankind for about 600 years, from nearly 800 to 200 years
before the Christ. During this very period in different world cultures there appeared people who in many respects defined our
spiritual life for a very distant future. For instance, the founders
of Confucianism Confucius and Taoism Lao Tzu appeared in
China. The holy Upanishads books were written in India, where
Buddha preached. Zarathustra in Iran proposed his interpretation of the defining concepts of human morality – the good and
the evil; great prophets– Elijah, Jeremiah, Isaiah – appeared in
Israel. The cult of Homer, Heraclitus, and Plato reigned in Greece.

– Тобто на зміну поганству й міфології приходять
стрункі системи вчення?
– Так, але найголовніше, що ці вчення й проповіді адресовані тепер індивідууму, а тому релігії, які виникають
у післястрижневий період, називають індивідуальними.
– Отже, синто – це своєрідний анахронізм.
– Я б сказала інакше: це велика, досі нерозгадана таємниця. У Японії людина не виокремлює себе з
навколишнього світу. Французький філософ Люсьєн Леві-Брюль називає таке відчуття «містичною співучастю».
Точніше не скажеш. І досі для багатьох японців природа
одухотворена, а тому всі явища й речі сприймають як
живі сутності, часом дружні людині, а часом ворожі. І
досі синто – це не вчення, а «шлях богів». Тому повсякденне життя просто просякнуте цією містикою, і відрізнити сакральне від профанного неможливо.
– Чи могли б ви навести якийсь красномовний приклад?
– У будь-якому ресторані, кафе, забігайлівці передусім
вам запропонують вогку серветку. Здавалося б, нормальний гігієнічний захід, але своїм корінням він сягає
глибокої давнини. Саме синто виховало в нації культ
чистоти і тіла, і помислів, а ритуал омовіння назвало
своїм головним ритуалом.
– Але головної книги синто на зразок Біблії чи Корану немає, тож звідки живучість цієї релігії?
– Цей дивовижний феномен просто не піддається
аналізу. Синто – це невід’ємний складник багатющої
народної культури, синто створює такий самобутній і
притягальний японський флер, оту «японськість», яка
стала вже давно культурним кодом нації.
– Яке ж місце займають у житті Японії буддизм і конфуціанство?
– На це запитання дав вичерпну відповідь чернець
школи Тендай, який належав до найстародавнішого
роду синтоїстських священнослужителів Урабе-Йосіда.
Дзихен (так звали ченця) виголосив свою знамениту
формулу, що й досі не втратила своєї актуальності:
«Синто – це коріння японського древа, конфуціанство –
стовбур і гілки, а буддизм – плоди й квіти».
– А могли б Ви сказати, які ваші улюблені музеї в Токіо?
– Передусім хочу наголосити, що жодна справді багата людина в Японії не пішла з цього світу, не зібравши
колекцію творів мистецтва й не створивши музею.
Тому в Токіо є тисячі приватних музеїв. Але є три
величезні національні «кити» – Токійський національний музей, Національний музей західного мистецтва,
Національний музей модерного мистецтва, – у яких
регулярно проводять надзвичайні виставки різних
мистецтв. Усе, що роблять японці, має знак позитивного перфекціонізму. Скажімо, якщо це виставки Шагала,
Кандінського, Дюрера, Рембрандта, то на них експонують усі твори Шагала, Кандінського, Дюрера й Рембрандта. У такий спосіб японці мають щасливу можливість подивитися роботи, що зберігаються в музеях не
лише різних країн, а навіть різних континентів.
Хоч би який був музей, великий чи малий, столичний
або периферійний, він завжди заповнений відвідувачами – щодня та з ранку до вечора. Ніде у світі нічого

– Do you imply that cohesive learning systems have displaced the paganism and mythology?
– Yes, but more important is that these learnings and preaches
were addressed to an individual person, so the religions that
appeared in post-axial period are called individual ones.
– So, we can say that Shinto is a kind of anachronism.
– I would say in a different way – it is big and yet unsolved
mystery. A person in Japan does not isolate oneself from the
outer world. The French philosopher Lucien Lévy-Bruhl called
this feeling a “mystical participation”. One hardly can find
more accurate phrase. Still many Japanese spiritualize nature,
and therefore all phenomena and things are perceived as
living entities, which sometimes may be friendly to a person
and otherwise hostile. Even now, Shinto is not perceived as a
doctrine but as a “path of the gods”. Therefore, the everyday
life is simply immersed in this mysticism, and it is impossible
to distinguish the sacred from the profane.
– Could you please provide some vivid example?
– In any restaurant, cafe, snack-bar you will first be
offered a wipe. It is normal hygienic act, but it is rooted in
a long-ago perception. It is Shinto that has bred a cult of
purity of body and thoughts in the nation, and called the
ritual of washing its main one.
– But Shinto has no main book like the Bible of Koran, so
how has this religion managed to be so durable?
– This incredible phenomenon just cannot not be analysed.
Shinto is an integral part of a rich folk culture and creates a
unique and alluring Japanese note, a kind of “Japan-style”
which has already became a cultural code of the whole nation.
– And what place does Buddhism and Confucianism hold
in the life of Japan?
– A monk of the Tenday School, who belonged to the
oldest family of Shinto clerics of Urabe-Yoshida, gave an
extensive answer to this question. Jichen (that was a name
of the monk) proclaimed his famous formula, which still has
not lost its relevance, “Shinto is the roots of the Japanese
tree, Confucianism is its trunk and the branches, and Buddhism is the fruits and flowers.”
– Could you please tell us about your favourite museums
in Tokyo?
– First of all I would like to emphasize that no genuinely rich
person in Japan has left this world without gathering a collection of works of art and creating a museum. Therefore, there
are thousands of private museums in Tokyo. At the same time,
there are three huge national “whales” – Tokyo National Museum, the National Museum of the Western Arts and the National
Museum of Modern Arts, where exhibitions of various arts that
literally boggle the imagination, are regularly held. Everything
made by the Japanese has a sign of positive perfectionism. For
instance, if it is Chagall, Kandinskyi, Durer or Rembrandt then
one may see all works of Chagall, all works of Kandinskyi, all
works of Durer and all works of Rembrandt. Therefore, the Japanese are lucky to observe works that are stored in museums
of various countries and even on different continents.
It doesn’t matter how big or small the museum is, whether
it is located in the capital or in the suburbs, there are always
a lot of visitors there – from early morning till late evening,
each day. I have never seen nothing like that in other parts of
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схожого я не спостерігала. Оця внутрішня потреба спілкування з прекрасним не може не приголомшувати.
Нам пощастило бути почесними гостями на відкритті
приватного музею сучасного мистецтва «Mori Art Museum»
у щойно збудованому, просто фантастичному центрі в
районі Роппонґі на останньому поверсі найелегантнішого
хмарочоса столиці. Із вікон музею сонячного дня видно
засніжену вершину Фудзі. Так найславетніша гора Японії
ніби бере участь у цьому грандіозному проекті.
– А що це за містична історія з музеєм Альфонса
Мухи, про яку ви згадували у своїх інтерв’ю?
– О, це справді майже містична історія! Ми з чоловіком дізналися, що побіля Осаки в невеличкому місті
Сакаї є музей одного з найблискучіших художників
слов’янського світу, неперевершеного представника
модерну Альфонса Мухи та видатної японської поетеси
того періоду Йосано Акіко.
Ім’я Альфонса Мухи я вперше почула в Австрії. У
старовинному австрійському містечку Мельк проходила
колосальна виставка, експозиція якої представляла найвеличніше творіння майстра – цикл «Слов’янський епос».
Мене вразив могутній талант цього митця, і я присвятила
йому невеликий вірш. Згодом у поезії «В обіймах югендстилю», присвяченій явищу модерну у світовій культурі,
я згадувала Муху, його «Слов’янський епос» і браслет,
створений за його дизайном відомим ювеліром Фуке для
славетної актриси Сари Бернар. Оригіналу цього браслета я ніколи не бачила, лише ескіз Мухи. Можете уявити
собі наш подив, коли цей надзвичайної краси браслет ми
побачили в експозиції далекого провінційного музею. На

the world. This internal need for communication with beautiful things cannot but amaze.
We were lucky to be honoured guests during the opening
ceremony of the private museum of modern art called “Mori
Art Museum” in a newly built and absolutely fantastic centre
in Roppongi district on the last floor of the most elegant skyscraper in the capital. One may see a snowy top of Fuji Mountain in a sunny day from there. Thus, Japan’s most famous
iconic mountain seems to be involved in this grand project.
– What about that mysterious story of Alphonse Mucha’s
Museum, which you have mentioned in your interviews?
– Oh, this is really next to mystical story! My husband
and I discovered that near Osaka there was a small town
Sakai, where a museum of Alphonse Mucha, one of the most
brilliant artists of the Slavic world and the unsurpassed
representative of the modernism, and Yosano Akiko, famous
Japanese poetess of that period, was located.
I first heard the name of Alphonse Mucha in Austria. In the
ancient Austrian town of Melk, there was an enormous exhibition, the display of which represented the greatest creation
of the master – a cycle titled “Slavic epic”. I was impressed by
the mighty talent of this artist, so I dedicated a small verse
to him. Later on, in poetry “In the Arms of Jugendstil” which
described the phenomenon of modernism in the global culture,
I mentioned Mucha, his “Slavic epic” and a bracelet created
by a well-known jeweller Fouquet for the famous actress Sara
Bernard according to the design of Mucha. I have never seen the
original version of this bracelet and saw it only on a sketch of
the artist. You can imagine our surprise when we saw this wonderful bracelet on the display of the distant provincial museum.

Світлова інсталяція в музеї Морі Арт, Японія | Light Sculpture Space at the Mori Art Museum, Japan
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щастя, вірш «В обіймах югендстилю» було перекладено
японською мовою, і я подарувала свою книжку куратору
музею панові Сайто. На другий день у Токіо я отримала
лист, у якому пан Сайто повідомив про величезну кількість поетичних збігів у моїх віршах і віршах японської
поетеси Йосано Акіко, яка ніколи не зустрічалась із Мухою, але за духом своєї творчості, відданості новим ідеям
ХХ століття, долею, поезія, поставлена поряд із ним. Пан
Сайто пише, що мистецтво – живопис, музика – не знає
ані часових меж, ані простору. Вони глобальні, безсмертні, належать усьому людству. Мені надзвичайно приємно,
що й моя книжка є в цьому музеї.
– Здається, Ви перекладали Йосано Акіко українською мовою?
– Йосано Акіко – це, вочевидь, найпопулярніша поетеса XX століття та Японії. Книжки її видають в усьому
світі, хоча починала вона зовсім юною ще 1901-го року.
Її збірка «Скуйовджене волосся» стала своєрідним маніфестом модерну й фемінізму. А далі була неймовірно
романтична «love story», народження 13 дітей, 50 тисяч
віршів-танка, переклад сучасною японською мовою
геніального роману 10-го століття «Повість про Гендзі»
Мурасакі Сікібу. Красиве життя красуні й надзвичайно
яскравої особистості. Мені було приємно, коли літературознавці знаходили якісь паралелі між нами.
– Справді, якось абсолютно непередбачувано переплелися тонкі світи чеха, японки, українки, створюючи духовну ауру добра й краси, які мають урятувати
світ. Що Ви думаєте про прозу такого популярного
нині у світі письменника Харукі Муракамі?
– Харукі Муракамі, вочевидь, є найпопулярнішим
японським письменником у світі. Наклади перекладів
його творів величезні. Проте ставлення до нього на
батьківщині неоднозначне. Деякі критики вважають,
що це майбутній лауреат Нобелівської премії, інші
називають його винахідником стрейч-прози, точно
влучаючи в слабке місце його текстів. Мені особисто
більше імпонують його ранні твори. «Страшилки» останніх романів, чесно кажучи, засмучують. Але сьогодні
Муракамі, безперечно, – серйозне явище світової літератури, і його тексти треба читати. Він створив неперевершений дотиковий образ сучасного Токіо очима
інтелігента, й оцей «recognizing», мабуть, гіпнотично
діє на читачів.
Ми жили неподалік від центральної артерії міста Аояма Дорі. Герой роману Муракамі «На південь від кордону, на захід від сонця» – господар приватного джазклубу
на Аоямі, і зрозуміло, що Аояма – це своєрідне середовище його буття. Кафе, супермаркети, школа, дитячий
садок, пивний бар, флорист, аптека тощо. Щоразу, йдучи
Аоямою, я йду маршрутом Хадзіме й упізнаю, упізнаю,
упізнаю… Оцей ефект твоєї присутності на сторінках чужого роману щоразу дарує мені якийсь дитячий захват,
повертає в молодечі містифікації. Але, незважаючи на
таку дотиковість, проза Муракамі, як і проза лауреата
Нобелівської премії Кадзуо Ішігуро, є прозою-міфологемою, прозою «від кутюр», що призначена для гурманів
більше, ніж для середньостатистичного читача.

Fortunately, the verse “In the Arms of Jugendstil” was translated
into Japanese, and I presented my book to the curator of the
museum, Mr. Saito. Literally on the next day, when we returned
to Tokyo, I received a letter, in which Mr. Saito told that he had
found a huge amount of poetic coincidences between my verses
and poems by the Japanese poet Yosano Akiko, who has never
met Mucha, but whose spirit of creativity, devotion to new ideas
of the twentieth century, fate and poetry, allowed her to be
placed next to him. Mr. Saito wrote that arts – painting or music
– knew neither boundaries nor space. They are global, immortal
and belong to all humankind. I am extremely pleased that my
book is also displayed in this museum.
– As far as I know, you have translated Yosano Akiko into
Ukrainian.
– Yosano Akiko is, obviously, the most popular Japanese poetess of the 20th century. Her books are published continuously
and around the globe, although she started in the early age
in 1901. Her collection titled “Tangled Hair” became a special
manifesto of modernism and feminism. Then an incredibly
romantic “love story”, giving birth to 13 children, creation of
50,000 of tanka poetries, translation of the 10th century genius
novel “The Story of Gendzi” by Murasaki Sikibu into modern
Japanese followed. It was a beautiful life of the beautiful
woman and extremely bright personality. I was pleased when
literary scholars discovered some parallels between us.
– I may say that the subtle words of the Czech man and
Japanese and Ukrainian women have intertwined somehow
completely unpredictably, having created a spiritual aura of
goodness and beauty aimed at world salvation. What do you
think about the prose of Haruki Murakami, the world’s most
popular writer?
– Haruki Murakami is obviously the most popular Japanese writer known abroad. The circulation of his translated
works comprises enormous amount. However, the attitude
towards him at home is ambiguous. Some critics think him to
be future Nobel laureate while other call him an inventor of
a stretch-prose by striking exactly the soft spot of his works.
Personally I adore his early texts. Frankly speaking, the “bogeyman stories” of his last novels make me sad. Nevertheless,
Murakami is undoubtedly a serious phenomenon in the world
literature and his books must be read. He created an unrivalled tactile image of contemporary Tokyo viewed through
the eyes of an intellectual person, and this “recognizing”,
apparently, acts hypnotically on readers.
We lived not far from the central city artery – Aoyama Dori.
A character of Murakami’s “South of the Border, West of the
Sun” – an owner of a private jazz-club at Aoyama Street;
and it is clear that Aoyama is a peculiar environment of his
living. A café, supermarkets, a school, a kindergarten, a beer
pub, a florist and a pharmacy. Each time while walking down
Aoyama Street I actually walked along the route of Hajime
and cognised, cognised, cognised … This effect of being on
pages of another person’s novel each time brings me a kind
of childish excitement and brings back to the mystifications
of youth. Despite such tangibility, Murakami’s prose, like the
prose of the Nobel laureate Kazuo Ishiguro, is a prose-mythologem, an “haute couture” prose that was designed more for
gourmets, than for an average reader.
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Мені надзвичайно подобається й Кадзуо Ішігуро. Я
теж люблю естетику ретро, «прекрасну мить», джаз,
але Муракамі все-таки ближчий.
– Ви сказали, що в Японії є колосальна індустрія
маскультур. Чи не могли б Ви розповісти, скажімо, про
сучасну японську естраду?
– Японська естрада – це тисячі імен та колективів,
десятки жанрів і таке інше. Пальма першості в цій сфері належить найбільшій напівдержавній телерадіокомпанії NHK (Nihon Hoso Kiokai), яку було засновано 1925
року, а з 1987-го вона здійснює цілодобове мовлення
через супутники, веде передачі на закордон 22 мовами, володіє кількома найпопулярнішими каналами. 97
відсотків усіх витрат корпорації покривають коштом
абонентської плати. Вона не отримує субсидій від уряду. Єдиним натяком є майже 2 мільярди доларів на рік,
якими держава субсидує закордонне радіомовлення.

I also like works by Kazuo Ishiguro. I enjoy the retro
aesthetics, “a beautiful moment” and jazz however, though
Murakami is more congenial to me.
– You noted that there is an extensive mass-culture industry in Japan. Could you please tell for instance about the
modern Japanese variety art?
– The Japanese variety art is represented by thousands of
names, thousands of bands, dozens of genres and the like.
The palm of victory in this field belongs to the biggest half
public TV and radio broadcaster NHK (Nihon Hoso Kiokai),
which was established in 1925 and since 1987 carries 24-hour
broadcasting through satellites, conducts its transmission
abroad in 22 languages and owns several of the most popular channels. The corporation covers 97% of its expenses
through the subscription fee. It practically does not receive
any government subsidies. The only government assistance
is subsidies for foreign radio broadcasting amounting to 2

Японці не просто виховані, доброзичливі, позитивно налаштовані люди, вони
надзвичайно цілеспрямовані, фантастично працьовиті. Коли бачиш, як виконують будь-яку найрутиннішу роботу (прибирання, обслуговування тощо), розумієш, що у свідомості японців просто немає отих байдужих нехлюїв, які нашіптують щось
на кшталт «робота – не вовк…».
– Not only are the Japanese polite, kind and positive people but also extremely goal-oriented
and fantastically hardworking. When one takes a look on how the most mundane tasks are
made (like cleaning up, providing services, etc.), one may understand that the Japanese
simply do not have that “indifferent lazy-bones-self” in one’s mind who whispers something
like “the work won’t run away…”
Так от, цей кит японських ЗМІ є монополістом сучасної
японської естради. Саме про це писав Харукі Муракамі
у своєму романі «Денс, денс, денс», створюючи образ
зірки японської енки Готанди.
– А що таке «енка»?
– Це найпопулярніша в Японії традиційна естрадна
пісня, що має свою драматургію та музичні канони.
Щось типу французького шансону чи російського
романсу. Я також належу до фанів енки. Ця чарівна
музика – такий спочинок для душі. До речі, грандіозні
концерти енки відбуваються щосуботи в залі NHK, що
вміщує до 10 тисяч глядачів, і транслюється по телебаченню з 9 до 11 вечора. Важко уявити людину, яка
вдома не увімкне канал і не подивиться такий концерт.
Розкішні квіти, красуні й красені в кімоно та костюмах
від найкращих кутюр’є світу, блискуча виконавська
майстерність, режисура, аранжування, один із найкращих оркестрів у Японії тощо.
– Такі концерти мають, мабуть, велику позитивну
енергетику, оскільки збирають чималу кількість глядачів?
– Ви чітко відчули головну рису японського національного характеру – це справді позитивна енергетика. Де
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billion dollars per year. Therefore, this great bulk of Japanese
mass media is virtually a monopolist of the modern Japanese variety art. This topic was described by Haruki Murakami in his novel “Dance, dance, dance” in which he created a
character of Japanese enka star – Gotanda.
– What does “enka” mean?
– It is the most popular in Japan traditional pop song genre
with its own dramaturgy and musical canons. It resembles
French chanson or Russian romance. I am also a fan of enka
music. This charming music brings real relaxation. By the way
grand enka concerts take place every Saturday at the NHK
Hall with the capacity of up to 10,000 seats, and is broadcasted on television from 9 to 11 pm. It is hard to imagine a person, who would not turn on the channel at home and watch
a concert. Luxurious flowers, beautiful women and handsome
men in kimonos and suits designed by the best world couturiers, brilliant performing skills, directing, arrangement, one
of the best orchestras in Japan.
– Probably, such concerts possess positive energy as they
gather so huge audience.
– You have managed to feel the main feature of Japanese
national character. Indeed, it is positive energy. Where one may
find positive feelings? The Japanese have an age-long answer –

Виставка «Японія. Уявний путівник» | An exhibition “Japan. Imaginary Guide”

черпати позитив? У японців на це питання є вже давно
реалізована відповідь – мистецтво, природа, краса… Виставка «Японія. Уявний путівник», яку відкрив Президент
України Петро Порошенко в Мистецькому арсеналі, саме
про це. Кожен, хто її відвідав, легко зрозумів її концепт –
подяка національній культурі. «Уявний путівник…» – це
справді гайд, але не географічний, а гайд японської душі,
для якої сад каменів, листок клена, звук вітру, споглядання сакури – це найдорожчі скарби й насолода.
Мене свого часу просто вразило грандіозне святкування 3 листопада Дня культури в Японії. Це улюблене
державне свято, вихідний день, коли музеї, театри,
кінотеатри, виставкові зали, палаци працюють безоплатно. А в Імператорському палаці відбувається щорічна церемонія вручення визначним діячам орденів
культури. Уперше це свято відбулось аж 1868 року за
реформаторської епохи Мейдзі. Думаю, що такі традиції було б добре взяти на озброєння й нам.
– Справді, Японія нині є нашим найнадійнішим і
найпослідовнішим партнером в Азії. І все-таки, на
Ваш погляд, у чому ж головний секрет японського
дива?
– Японці не просто виховані, доброзичливі, позитивно налаштовані люди, вони надзвичайно цілеспрямовані, фантастично працьовиті. Коли бачиш, як
виконують будь-яку найрутиннішу роботу (прибирання, обслуговування тощо), розумієш, що у свідомості
японців просто немає отих байдужих нехлюїв, які
нашіптують щось на кшталт «робота – не вовк…». А ще
там усюди патріотизм, що став ефективним складником чудес, які Японія повсякчас демонструє світу.

in art, nature, beauty… An exhibition “Japan. Imaginary Guide”
which was opened by the President of Ukraine Petro Poroshenko at the Mystetskyi Arsenal Museum told exactly about these
things. Everyone who visited this exhibition understood easily
its concept – gratefulness to a foreign culture. The “Imaginary
Guide…” is a real guide – not geographical one but a road
map of Japanese soul which highly appreciates a rock garden,
maple leaf, sound of the wind, observing sakura tree and perceives these as the most precious treasure.
At one moment of my life I was amazed by a splendid
celebration of the Culture Day in Japan on November 3. This
is a favourite public holiday, a day off when the admission
to museums, theatres, cinemas, exhibition halls and palaces
is free. An annual ceremony of awarding outstanding figures
with orders of culture takes place in the Imperial Palace. For
the first time this holiday was held in early 1868, during the
Meiji Reformation period. I think we could also take on arms
such traditions.
– Indeed, today Japan is our highly reliable and the most
consistent partner in Asia. But still, how do you think what
is the main secret of the Japanese miracle?
– Not only are the Japanese polite, kind and positive people
but also extremely goal-oriented and fantastically hardworking. When one takes a look on how the most mundane tasks
are made (like cleaning up, providing services, etc.), one may
understand that the Japanese simply do not have that “indifferent lazy-bones-self” in one’s mind who whispers something
like “the work won’t run away…” In addition, all Japanese are
very patriotic – always and everywhere; their patriotism has
become an effective component of all the miracles that Japan
has demonstrated and still demonstrates to the world.
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