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Драги читателю,
Името ми е Акеми Танака и в тази книга бих искала да 

споделя с теб традиционния японски подход как да откриеш 
своя баланс: чова.

Името ми, Акеми, означава „ярка и красива“. Значе-
нието на моето фамилно име, Танака, е „насред оризовите 
поля“, което е съвсем подходящо, тъй като съм родена в мал-
ко провинциално градче в покрайнините на Токио в селския 
район Сайтама, част от вече несъществуващата провинция 
Мусаши. Членовете на моето семейство са горди потомци 
на изтъкнат самурай от ХV век, който се е сражавал редом 
с поета воин Ота Докан, архитект на стария замък Едо, сега 
част от императорския дворец в Токио.

След като бях отгледана според нормите на традицион-
ното възпитание, аз изучавах западен етикет в девическия 
колеж в Токио, а после продължих образованието си в уни-
верситета на Сайтама. За мен този период беше изключител-
но натоварен – изучавах английска литература и следвах пе-
дагогика, а вечерно време работех в едно от кината в Гиндза, 
най-шумния и оживен квартал на столицата. Там срещнах и 
първия си съпруг, млад лекар от японското висше общество. 
Озовах се сред дипломати, президенти на компании и чле-
нове на императорското семейство. Обучена бях в изкуство-
то на чаената церемония и бях запленена от официалния 
етикет на японските елитни съсловия. Това беше знаменито 
приключение, също като в „Моята прекрасна лейди“.

Но имах и своите съмнения относно брачния живот. Ус-
танових, че и аз се занимавам с всички онези незначителни 
дейности, които поколения наред са способствали жените 
да стоят встрани от обществения живот – готвене, чистене, 
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поправка на дрехи. Също така се хванах, че си мисля как 
бих намерила кураж да променя това положение както за 
себе си, така и за своята малка дъщеря, накрая обаче про-
мяната ме свари неподготвена. Двамата със съпруга ми се 
разделихме. Разводът ме превърна в социален аутсайдер. 
През 80-те години на миналия век разводите в Япония бяха 
рядкост, а за самотни родители почти никой не беше чувал. 
Чувствах се напълно парализирана, неспособна да предпри-
ема каквото и да било, нито пък да се справя с този неочак-
ван обрат на съдбата.

Точно по това време отначало в съзнанието ми се из-
бистри една конкретна идея. Става дума за определен начин 
на мислене, който несъзнателно бях следвала през цялото 
си детство. Той се изразяваше в това да внимавам за балан-
са в собственото си съзнание (какво се случва с мен) и за 
специфичния баланс в стаята (какво се случва с другите 
хора). Запазих този си начин на мислене дори когато преко-
сих половината свят, за да започна нов живот в Англия. Това 
мислене, подобно на спящ до мен меч, който обаче винаги 
е на разположение, ако ми потрябва да го размахам, беше 
мъдростта на чова.

Обикновено от японски чова се превежда просто като 
хармония. Японските йеро глифи в тази дума означават бук-
вално „търсене на баланс“. Чова предлага разрешаване на 
проблемите чрез методи, помагащи да внесем баланс в про-
тивостоящите сили, с които така често трябва да се спра-
вяме в живота: у дома, в работата, в образованието или в 
личните си взаимоотношения.

Започнах да уча и другите на чова. Давах частни уро-
ци в дома си, по-късно и на по-големи групи, в гимназиите 
и на студенти в университета. Взеха да ме канят да говоря 
по телевизията и по радиото. Колкото повече преподавах на 
другите, толкова повече в мен се избистряше мисълта, че 
идеите, техниките и начинът на мислене, които помагаха 
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на мен, биха могли да изкристализират в една концепция за 
чова. Убедена бях, че чова би могла да помогне и на други 
хора да открият своя баланс.

Чова не е някакво мистериозно умение, присъщо един-
ствено на япон ците; това е по-скоро философия, набор от 
практики, които могат да променят нашия начин на мисле-
не както спрямо нас самите, така и спрямо другите. Това е 
светоглед, който може да бъде преподаван – и усвоен. Изу-
чаването на тази вековна концепция изисква съзнателни, 
нарочни усилия, затова пък чова може да ни напътства как 
да подхождаме практично към всекидневните предизвика-
телства: как да поддържаме дома си чист и спретнат, как да 
пос тиг нем добър баланс на работното място, как да открием 
дълготрайна любов. Чова ни учи също как да преодоляваме 
и друг вид предизвикателства: как да се справяме при среща 
със смърт и бедствие, как смело да действаме според своите 
убеждения, как да помагаме на другите.

Днес аз живея в Лондон. Имала съм участия в Би Би Си 
и Ченъл 4, публикувала съм статии в „Гардиън“ и „Дейли 
телеграф“ по теми, касаещи Япония. Изнасяла съм лекции в 
университетите в Оксфорд и Кеймбридж, както и в лондон-
ския музей „Виктория и Албърт“. Удостоена съм с наградата 
„Извор на светлина“ от бившия премиер на Великобритания 
Тереза Мей в знак на признание за моята благотворителна 
дейност чрез „Помощ за Япония“, която основах след цуна-
мито през 2011 г., за да подпомогна осиротелите след бед-
ствието.

Надявам се някои от уроците в тази книга да са ви от 
полза, както помогнаха на мен. Навремето приемах тяхната 
поука за даденост, но колкото повече споделям и разсъжда-
вам върху родната си култура, толкова по-забележителни 
намирам уроците, които предстои да споделя с вас.

Акеми Танака
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Моля, посетете моя уебсайт:
http://www.akemitanaka.co.uk

Последвайте ме в социалните медии:
Twitter: @akemitanaka777
Instagram: @akemitanaka777
Facebook: http://www.facebook.com?powerofchowa
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ВЪВЕДЕНИЕ

Двама поклонници вървят един край друг по дълъг 
път. Единият носи сламена шапка с широка перифе-
рия. Другият е гологлав. Денят е зноен. Стържене-
то на цикадите е оглушително. Ни един от тях не 
проговаря. Вървят на известно разстояние, оста-
вяйки своя спътник на собствените му мисли. След 
като си правят компания така известно време, по-
клонникът с шапката я сваля и я привързва върху 
пътническия си вързоп. После продължават да кра-
чат редом.

Вдъхновено от „Бушидо“ на Инадзо Нитобе, 1908.1

Що е чова?

Винаги съм си мислила, че английската дума „хармония“ 
звучи леко фалшиво. Лично на мен тя все ми напомня за 
лъчезарни усмивки и лозунги за „силата на цветята“ от 70-
те, за прашасали порцеланови ангелчета върху лавицата 
над камината у възрастна роднина или пък за участничка в 
конкурс за красота, която заявява, че всяка вечер се моли за 
световен мир. Независимо дали става дума за религия, или 
лични взаимоотношения, тази дума ме кара да си мисля за 
някакъв илюзорен, небесен идеал, а не за нещо, което много 
от нас се стремят да постигнат в този свят.

За разлика от нея японската дума чова, макар че може 
да бъде преведена и като „хармония“, се отнася за нещо 

1 Виж Нитобе, с. 56, за пасажа, вдъхновил ме за тая притча.
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много по-практично. Това е начин на живот. Това е нещо, 
което можеш да пос тиг неш чрез действие. Затова много 
по-точно би било чова да се превежда не просто като „хар-
мония“, а по-скоро като „стремеж към хармония“ или „тър-
сене на баланс“.

Ето как се пише чова на японски:

調 和
чо ва

Първият йеро глиф, чо, означава „търся“.
Вторият, ва, означава „баланс“.2 
Чо е обикновен наглед йеро глиф, който обаче съдържа 

много смислови пластове в себе си. Чо може да се използва 
в буквален смисъл, като например в глагола „търся“, когато 
човек рови из чекмеджетата; или в метафоричен смисъл, ко-
гато някой си напряга ума в търсене на отговор или вдъхно-
вение. Йеро глифът може да бъде част и от друг глагол: „да 
се подготвя“. Тук той означава „намиране на ред“ или да си 
готов за предстоящи предизвикателства. Накрая, също както 
при „хармония“, чо има и музикален смисъл. Представете 
си оркестър, който си настройва инструментите – японската 
дума за това е чоген, което буквално означава „да си под-
готвиш лъка“. Йеро глифът чо е тясно свързан с този вид на-
стройка: той означава последователна поредица от леки мо-
дификации или корекции в търсене на точната нота, докато 
не я открием и вече сме в тон.

Ва означава и „мир“. Това може да е състояние на покой 
и неподвижност – представете си замрял въздух или спо-
койно море. Или пък, когато се използва като глагол, може 

2 Много от преводите от японски на английски са направени с помощта 
на моя надежден електронен речник Casio Ex-Word Dataplus 8, използвайки 
уебсайта с отворен код https://jisho.org (jisho означава „речник“ на японски), или 
чрез японското приложение за iPhone (версия 4.5) от Renzo inc.
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да се отнася до целенасочен акт за възцаряване на мир или 
балансиране на две или повече противостоящи страни – 
било то хора, сили или идеи, – така че да работят по-добре 
съвместно. Като глагол този йеро глиф се използва в сми-
съл на активност – не просто „мир“, както е при съществи-
телното, а като акт на смекчаване, стихване, успокояване. 
И накрая ва в чова препраща към самата страна Япония, 
по-специално към традиционна Япония. Японската тради-
ционна дреха е вафуку, японският стил е вафу, а вашоку 
означава както „японска храна“, така и „балансирана дие-
та“. Същото това ва откриваме и в Рейва, ера, започнала в 
Япония на 1 май 2019 г., когато сегашният император На-
рухито се възкачи на трона.3 Рейва означава „красива хар-
мония“ или „стремеж към хармония“.4 Ако съберем заедно 
чо и ва, те ще означават „търсене на баланс“ – по начин, 
който е типично японски.

Във всекидневния си език ние, япон ците, използваме 
чова като съществително – както е „хармония“ в англий-
ския, – но също и като глагол. Той не е толкова музикален 
като „хармонизирам“ на английски, нито има такова духов-
но значение. Той е по-всекидневен, по-релативен, повече 
като „да се носиш по течението“. Като всяко друго нещо, на 
което се учим – например бойни изкуства или свиренето на 
инструмент, – ние можем да практикуваме чова и да ставаме 
все по-добри в това.

3 Име на нова ера се избира, за да ознаменува възкачването на всеки следващ 
император на Трона на Хризантемата. Имената на японските ери, подобно на 
календарните години на Запад, се използват в официални документи, календари, 
монети и банкноти. Например 2019 г. се споменава в Япония и като Рейва 1.

4 Източник: „Новата японска ера ще се нарича „Рейва“, или стремеж към 
хармония“, Мари Ямагучи за „Асошиейтед прес“, 2019. Виж https://www.ap-
news.com/bfb2106efca04461a1dd17675a85f18f


