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АНОТАЦІЯ 

 

Біляніна Т.С. Жанрово-тематична своєрідність творчості Кьоко Морі. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн. – Дніпровський 

національний університет імені Олеся Гончара МОН України. – Дніпро, 2019. 

Дисертація присвячена дослідженню семантики та поетики творчості 

японсько-американської письменниці Кьоко Морі, які обумовлюють жанрово-

тематичну специфіку її прози.  

Наукова необхідність уточнення статусу японсько-американської 

літератури в рамках азійсько-американської літератури США належить до 

актуальних напрямів сучасного літературознавства. У порівнянні із зростанням 

кількості досліджень історії китайсько-американської літератури, японсько-

американська література залишається маловивченою сторінкою в історії 

американської літератури. У складі азійсько-американської літератури 

японсько-американська вивчається переважно як свідоцтво періоду 

інтернування японців. Тому нагальною є проблема фахового осмислення 

внеску японсько-американських письменників в розвиток традиції азійсько-

американської літератури США. Розв’язання цих питань у науковому дискурсі 

сучасного літературознавства сприяє формуванню уявлення про особливості 

еволюції японсько-американської літератури, її жанрової та проблемно-

тематичної самобутності в контексті розвитку сучасної американської 

літератури.  

Вивчення феномену Кьоко Морі допомагає подоланню стереотипних 

підходів до тематики та проблематики азійсько-американської літератури та є 

своєчасним в межах завдань як вітчизняного, так і міжнародного 

літературознавства, конкретизуючи уявлення про різновекторність процесів у 

розвитку національної літератури.  
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Актуальним є вивчення нерозривності зв’язку національної та 

письменницької ідентичності Кьоко Морі з рідною мовою та первинною 

культурою, дослідження художньо-естетичних чинників вибору того, що стало 

своїм: країни, мови, культурної традиції. 

Феномен творчості Кьоко Морі дає основи для корегування уявлень про 

проблематику азійсько-американської літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. та 

для уточнення концепцій національної ідентичності, гібридності, дефісності з 

опорою на сучасні теорії постетнічності, постідентичності й 

транскультуральності.  

Дослідження творчості письменника-білінгва дозволили актуалізувати 

проблему впливу англійської мови та західної культури на сприйняття 

материнської культури та форми відображення дійсності. Мова стає не тільки 

інструментом, але й темою аналітичних спостережень, а діалог мов та культур, 

представлений в її прозі, створює особливу авторську наративну ідентичність, 

транскультурну за своєю природою, що демонструє обмеженість і бікультурної 

парадигми при аналізі її творчості. Визначено вплив японської мови, 

особистісних та літературно-естетичних установок на біфокальну художню 

оптику письменниці у виборі жанру й естетичних уподобань. 

Вперше у вітчизняному літературознавстві досліджується творчість 

японсько-американської письменниці як складного сплетіння культурних 

традицій. Здійснене комплексне вивчення всіх творів Кьоко Морі як 

поетикальної єдності. 

У першому розділі систематизовано теоретичні й історико-літературні 

підходи до вивчення сучасної азійсько-американської літератури, розглянуто 

сучасні концепції постетнічності, транкультуральності, постідентичності у їх 

віддзеркаленні у творчості Кьоко Морі, визначено дискусійні проблеми в 

сучасних наукових розвідках.  

Простежується тенденція послаблення уваги виключно до етно-

культурної домінанти творчості письменників азійського походження, 
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дослідники відмовляються від західноцентричних оцінок та маргіналізації 

творчості письменників за етнічною та ґендерною ознаками.  

У роботі висвітлено особливості рецепції творчості Кьоко Морі в Японії 

та на Заході. Дослідження доробку Кьоко Морі на Заході та Сході – це спроби 

відмови від біографічного, етно-культурного, феміністичного аспектів у 

вивченні її творчості. У зв'язку з виникненням нових тенденцій у дослідженні 

культури епохи глобалізації спостерігається загострення полеміки щодо 

транскультурного характеру її творчості, у центрі уваги – відмова Кьоко Морі 

від рідної мови та культури. Однак ще відчувається ідеологічне спрощення в 

оцінках творчості Кьоко Морі, брак конкретних жанрологічних характеристик 

її творів.  

У другому розділі проаналізовано погляди письменниці на сутність 

літературної творчості, задекларовані нею у літературно-критичних есе. Кьоко 

Морі зсередини своєї творчості літературно-критично, теоретично осмислювала 

та відстоювала особливий мовний та жанровий код своєї «вітальної» прози, її 

життєвоцентричність. Вона наголошує на нероздільності автобіографічної 

правди та вигадки у процесі творчості.  

Третій розділ присвячено аналізу метажанрової своєрідності романів 

«Донька Шідзуко» та «Самотня пташка». У процесі аналізу дебютного роману 

«Донька Шідзуко» доведено, що він і за сюжетом, і за проявленістю образу 

автора тяжіє до жанру его-літератури. Наративна модальність его-роману 

виявляє головну особливість жанру – ідентичність трьох інстанцій оповіді: 

герой, оповідач та автор виступають в одній особі – образі-парадигмі. 

Народжується твір як текстуалізація життя автора. У поетиці роману втілене 

різноманіття засобів художньої репрезентації авторської концепції пам’яті, де 

автобіографічне начало превалює над фікційністю.  

Роман «Самотня пташка» зберігає автобіографічну модальність 

японського жанру ватакуші-шьосецу, однак, порівняно з першим романом, 

помітно відрізняється за особливостями своєї жанрової поетики. Минуле, яке у 

першому романі постає у прямому референційному регістрі як трагедія, у 
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другому романі пов’язане з іншою, не автобіографічною ситуацією та не має 

прямого референційного співвіднесення з трагедією у житті письменниці. 

Альтернативність оповіді проявлена не тільки на рівні зміни фактів і ситуацій 

реального життя, але і на рівні художнього слова, навмисно художньо 

трансформованої історії.  

У четвертому розділі доведено, що автобіографічно-мемуарні твори 

«Вода й марення» та «Ввічлива брехня» відзначені розмиттям жанрових меж. 

Мемуаристика К. Морі орієнтована на синтез різних жанрів та модусів оповіді, 

на подолання жанрової одномірності життєпису, і помітно відрізняється від 

традиції, яка склалась у азійсько-американській літературі. 

Проаналізовано особливості твору «Вода й марення», які полягають у 

відсутності жорстких жанрових ознак, гнучкої вільної форми, яка вбирає риси 

сповідальності, інтимно-ліричної есеїстики у поєднанні з окресленістю 

сюжетно-композиційного плану, кульмінацією та розв’язкою. На перший план 

виходить тема Японії її дитинства та Японії сьогодення.  

У даному розділі дисертації розкрито інтертекстуальну взаємодію з 

резонансною книгою французького філософа Г. Башляра «Вода и грезы». У 

Кьоко Морі пейзажі її дитинства, які одночасно є й пейзажами її снів, стають не 

просто пейзажем, фоном, вони сповнені глибоким естетичним переживанням. 

Образи водної стихії у її творі набувають асоціативного розширення у 

співвіднесенні з потоком її пульсуючої пам’яті й життя між двох світів: 

минулого й теперішнього, Японією та Америкою, не тільки розділених, але й 

поєднаних водним простором.  

Поетика фіксації «моментів буття» висвітлює інтертекстуальний зв'язок з 

мемуарною прозою В. Вулф («Скетч про минуле»). У творі «Вода й марення», 

як і у нарисі В. Вулф, відсутність-присутність матері є не фоном, а центром 

композиції книги.  

Аналіз другого мемуарно-автобіографічного твору К. Морі «Ввічлива 

брехня» доводить, що автобіографічний ракурс зберігається і в цій книзі, однак, 

посилюється аналітичність, яка теж невіддільна від уяви митця. У центрі 
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роздумів автора-оповідача самоаналіз ставлення до Японії, цієї такої «чужої» 

тепер країни. Проблемна насиченість книги визначає особливість композиції та 

помітне посилення аналітичного начала, яке разом з історією дитинства 

притягує величезний пласт соціально-культурної проблематики. 

У творі поєднуються різножанрові включення: щоденника, автобіографії, 

есе, аналітичних нарисів. У щільному потоці спогадів пережитої трагедії, 

забарвлених інтимно-ліричною інтонацією, виникають розгорнуті емоційно 

нейтральні аналітичні спостереження за Японією, її мовою, культурою, 

ставленням до жінки, сімейними зв’язками, побутовими традиціями та 

ритуалами, які нерозривно пов’язані з осягненням власної долі та самогубства 

матері. У творі «Ввічлива брехня» Кьоко Морі створює синтез художньої прози 

й естетично організованих «позалітературних» аналітичних спостережень. 

Поєднання мемуарно-автобіографічного та аналітичного дискурсів свідчить про 

жанрову модифікацію цього «проміжного» відкритого жанру у творчості Кьоко 

Морі. 

Проведене дослідження демонструє, що особистісний інтимно-

психологічний простір всіх творів Кьоко Морі з чергуваннями романного 

оповідного модусу, самопоказу, самоаналізу зберігає поетикальну єдність та 

свідчить про жанровий винахід письменниці в створенні книги-життя, яка 

збагачує традицію американської літератури новим жанровим рішенням. 

Ключові слова: Кьоко Морі, японсько-американська література, 

мультикультуралізм, транскультура, постетнічність, мемуари, автобіографія, 

его-роман, ватакуші-шьосецу. 
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SUMMARY 

 

Belyanina T.S. Generic and thematic peculiarities of Kyoko Mori’s 

writings. 

The thesis submitted for the Candidate of Philology degree. Specialty 10.01.04 

– Foreign Literature. – Oles’ Honchar Dnipro National University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Dnipro, 2019.  

The dissertation is dedicated to the study of the semantics and poetics of the 

works by Japanese American writer Kyoko Mori, which determine the generic and 

thematic specificity of her prose. 

The need to ascertain the status of Japanese-American literature within the 

framework of Asian-American literature warrants a closer look. While the study of 

Chinese American literature has become increasingly apparent in recent years, 

Japanese American literature has been consistently neglected by literary criticism. 

As a part of Asian-American literature, Japanese-American literature, as long 

has been the case, is studied mainly as a record of the Japanese internment years. 

Therefore, it appears essential to explore the Japanese-American writers’ contribution 

to the Asian-American literary tradition. The solution to these issues in modern 

literary discourse helps to expand the understanding of the evolution of Japanese 

American literature, its generic and thematic specificity in the context of modern 

American literature. 

The explication of Kyoko Mori phenomenon helps to overcome stereotypical 

approaches to the Asian-American literature. As the critical terrain of the identity 

problematic was expanding, Kyoko Mori’s national, cultural, and writer’s identity, 

grounded in embracing new language, country and culture, contains wider aesthetic 

realm. 

The phenomenon of Kyoko Mori’s writings entails revising of the problematics 

of Asian-American literature in the late 20
th
 / early 21

st
 century, apprehending the 

concepts of national identity, hybridity, hyphenated literature within poststructural 

paradigm of modern theories: post-ethnicity, post-identity and transculturation. As a 
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bilingual and bicultural writer, she devises her oeuvres integrating the Western 

cultural tradition in her maternal culture. 

In her books the Japanese language becomes an object of analytical 

observations. Culture and language create a specific narrative identity of a 

transcultural writer, that reveals limitations of bicultural paradigm in the analysis of 

her writings. The study is focused on the influence of the Japanese language, personal, 

literary and aesthetic preferences in the writer's bifocal artistic optics. 

For the first time in Ukrainian literary criticism, the Japanese American writer 

is viewed as a salient phenomenon inscribed within transcultural literature that 

transcends the borders of cultures, outlining a wider literary perspective. The research 

explores the overall entity of Kyoko Mori’s remarkable books as a poetic unity. 

Chapter 1 provides theoretical account of the resonant conceptions emerged in 

the study of contemporary Asian-American literature: post-ethnicity, transculturality, 

post-identity – as they are treated by Kyoko Mori. The aim is to explicate why these 

basic tenets in contemporary literary criticism are so crucial to understanding of her 

writings. 

In this chapter the focus shifts from the analysis of ethno-cultural constituents 

of Kyoko Mori’s writing to apprehending her innovative generic poetics in crossing 

boundaries of traditional forms and conventional for Asian American literature 

themes. This theoretical perspective is currently missing in the works of many 

scholars. The western-centered ideological approach to the works of Asian American 

writers with emphasis on ethnic or gender marginalization still outlines their attempts 

in this field. 

The reception of Kyoko Mori’s works in Japan and in the West shows sporadic 

preference, less to aesthetic than social, ethnocultural aspects of her art. 

 In light of the emergence of new tendencies in globalization era, there is a 

growing controversy over the transcultural nature of her works motivated by Kyoko 

Mori’s rejection of her mother tongue and culture. However, there is still an 

ideological simplification and the lack of interest in generic specificity of Kyoko 

Mori’s writings. 
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Chapter 2 contains the analyses of the writer’s views on the essence of the 

creative literary process, which she declares in her critical essays. From within her 

writings, Kyoko Mori outlines the common denominator for various definitions of 

her own “language-writing code” bringing forward an assumption, concerning her   

“life centered prose”. She emphasizes both autobiographical truth and fictional 

inventions that are inseparable in the process of creation. 

Chapter 3 is devoted to the analysis of meta-generic peculiarities of Kyoko 

Mori’s novels “Shizuko’s Daughter” and “One Bird” that have not yet received 

critical attention they deserve despite the growing interest they have generated among 

critics. The analysis of her debut novel “Shizuko’s Daughter” proves that the plot as 

well as the projection of the author’s self gives grounds to assign this novel to the 

generic category of “I-Novel”. The narrative modality reveals the main feature of this 

genre: the simultaneous presence of three subject-object phenomena: a protagonist, a 

narrator and an author. In doing so, the novel unfolds as textualization of the author’s 

life. As a narrator, she scrutinizes, unfolds the minute details of her past trauma, 

situating it in time-space of her real life. 

Poetics of the novel implements a variety of artistic fictional representations of 

the author's memory, in which autobiographical principle prevails.  

Autobiographical modality of the Japanese genre watakushi-shousetsu remains 

consistent in Kyoko Mori’s second novel “One Bird”, although, as compared to 

“Shizuko’s Daughter”, it shows different features of generic poetics, its equation with 

the lyric. The past, which in her first novel appears as a direct reference to the tragedy 

in her childhood, in the second novel addresses a different, non-autobiographical 

situation that has no direct correlation to the trauma of the author’s life. The 

alternative nature of the narrative subverts and deconstructs the facts and situations of 

the author’s real life, artistically subverting the claims and conventions of 

autobiographical writing, being, however, no less deeply tragic and subjective. 

Chapter 4 is dedicated to revising the generic characteristics of Kyoko Mori’s 

memoiristic prose “The Dream of Water” and “Polite Lies”. Kyoko Mori’s memoirs 

represent another type of her private domain in her personal subjective writing. It is 
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strikingly different within the tradition that has been represented in Asian-American 

literature. 

 “The Dream of Water” demonstrates generic instability, being contaminated 

by traces of other generic categories, such as confessional prose, intimate lyrical 

essays, however, preserving articulated plot with both climax and denouement. The 

topical centers, such as Japan of her childhood and Japan of her present life are the 

highlights of this book, being, as well, the sources of semi-documentary information, 

revealing an explicit reference to the author’s feelings.  

This chapter brings into focus complex semantic and poetic intertextual 

relations between the memoir “The Dream of Water” and the celebrated book “L'eau 

et les rêves” by French philosopher Gaston Bachelard. Kyoko Mori’s landscapes of 

her childhood are also the landscapes of her dreams, which translate an aesthetic 

experience of the writer. The images of water elements in her work are the imprints 

of her throbbing reminiscences about her life, being  “CAUGHT” – but not SPLIT – 

between two worlds, Japan and America, which are separated as well as connected by 

these water flow images. 

The poetics of “moments of being” shows the intertextual correlation with the 

memoirs of Virginia Woolf (“A Sketch of the Past”). In “The Dream of Water”, as 

well as in the essay by V. Woolf, the absence/presence of mother is not a background, 

but the emotionally dramatic center of the book.  

A close scrutiny of the second book of memoirs “Polite Lies” proves that it 

maintains the affinity to subjective autobiographical mode and appeals to her creative 

imagination and the literary intent. Moreover, being a story intended as history, based 

on real events of her life, it is also an analytical account of her lifetime. This 

analytical stratum of the book is inseparable from the imagination of the artist. The 

author-narrator focuses on the introspective images of Japan as an “alien” country. 

The problematic of the book accounts for the composition: interweaving the 

traumatic story with analytical exploration of Japanese/American social and cultural 

milieu.  
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The structure of “Polite Lies” incorporates generic signifiers which are relevant 

to diary, autobiography, analytical essay. A dense stream of tragic recollections of the 

past, marked with intimate intonation, lyrical impulses of the soul, genuine subjective 

experience, is interrupted by emotionally neutral analytical observations of Japan, its 

language, culture, woman’s place in society, family bonds, everyday traditions and 

rituals, which are associated with the author’s understanding of her destiny and the 

mother's suicide.  

In “Polite Lies” Kyoko Mori creates an artistic synthesis of fiction and 

aesthetically organized “extraliterary” analytical observations. The combination of 

autobiographical, memoiristic and analytical discourses reveals the generic 

modification of this “genreless” prose, which is finding its own form. Kyoko Mori, 

privileging authentic, intimate, subjective mode, creates prose which is rooted in 

spatiotemporal context of her life, and is marked by artistic imagination. It 

demonstrates inherent poetic integrity representing the effective artistic strategy 

towards that end.  

It can be argued that the totality of writer’s texts creates an integral unity – “a 

book of life”, which contributes to the development of American literary tradition. 

Key words: Kyoko Mori, Japanese American literature, multiculturality, 

transculturation, post-ethnicity, memoir, autobiography, I-novel, watakushi shousetsu. 
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ВСТУП 

 

Роботу присвячено жанрово-тематичному аналізу творчості 

американської письменниці японського походження Кьоко Морі, твори якої, 

увібравши «родові» риси азійсько-американської літературної традиції, 

вириваються з її пут, відкриваючи перед літературознавством перспективу 

багатоаспектного дослідження її творчості в контексті американської, японської, 

азійсько-американської і ширше – світової культури.  

Важливо, що сама письменниця застерігала від поверхового сприйняття її 

творчості у фокусі етнічної літератури США: «I don’t write about Japan, I write 

about man». Вона належить до тих письменників, які поділяють універсальні 

цінності та існують на позаетнічному ґрунті. 

К. Морі важко зарахувати до будь-якого покоління японських 

письменників-мігрантів: вона не народилась в Америці, а переїхала з Японії до 

США вже зрілою особистістю. Автобіографічні романи Кьоко Морі тематично 

відрізняються від більшості творів інших азійсько-американських письменників 

ХХ ст.: у її творчості немає характерних для азійсько-американської літератури 

тем пошуку ідентичності, драми життя «між» («in-between» – між двох країн та 

двох культур) та інших тем, котрі етнічні студії традиційно виділяють як 

головну особливість такої літератури. У центрі її романів – життя японської 

сім’ї, драматизм людських взаємин, складний шлях дорослішання, самотність. 

Тематика та проблематика її прози: романної, автобіографічної, мемуарної – не 

вписуються і в окреслений дослідниками центральний конфлікт азійсько-

американської літератури – драматичного пошуку ідентичності, сутність якого 

зводиться до відчуття письменником та героями себе як «чужинця» («alien»), до 

втрати культурної ідентичності та асиміляції. 

Звідси специфіка і складність даного дослідження: постановка проблеми 

не тільки потребує дещо іншого підходу до історико-літературного та 

поетикального аналізу текстів Кьоко Морі, але й актуалізації аспектів 

теоретичної дискусії щодо розуміння специфіки культурного та літературного 
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процесу кінця ХХ – початку ХХІ ст., коли мовний чинник для розуміння певної 

національної культури вже не є домінантним, коли письменник, який народився 

та виріс у Японії, може вважати первинну мову й культуру по крові «ввічливою 

брехнею». 

Творчість К. Морі, яка тільки у 20 років іммігрувала до США та 

незабаром отримала ступінь доктора філософії в галузі письменницької 

майстерності в Університеті Вісконсін-Мілуокі, маловідома у нашій країні. За 

винятком перекладів російською мовою романів «Донька Шідзуко» та 

«Самотня пташка», немає перекладів її творів іншими слов’янськими мовами.  

У творчому доробку Кьоко Морі є як власне автобіографічні, мемуарні, 

мемуарно-аналітичні твори («Вода й марення», «Ввічлива брехня», «Пряжа»), 

так і романи, в яких з різним ступенем відкритості й прямоти передано історію 

її життя в Японії («Донька Шідзуко», «Самотня пташка»). Кьоко Морі 

опублікувала також поетичну збірку «Повернення» та численні есе. 

Дослідники відзначають характерну особливість сучасної культури: 

зростання інтересу до всього документального та «реалістичного» [187]. Уся 

творчість К. Морі – це різножанрові форми текстуалізації власного життя. 

Центральним твором письменниці вважається роман «Донька Шідзуко», 

що отримав схвальні відгуки критики, яка назвала його «діамантом серед 

книжок, однією з таких рідкісних речей, які виблискують лише декілька разів 

на покоління» («a jewel of a book, one of those rarities that shine out only a few 

times in a generation») [290]. Однак системно цей роман і вся творчість Кьоко 

Морі не вивчались ані на батьківщині письменниці, ані за кордоном. Вивченню 

окремих аспектів її творчості присвячують свої праці японські 

літературознавці: К. Токунага [366], М. Ііда [369], К. Н. Нодзакі [371; 372; 373], 

К. Мідзусава [241], М. Усуі [324], К. Ватанабе [364; 365], американські 

дослідники: Д. Ісбістер [201], Р. Нойштадтер [261], професор Лондонського та 

Ісландського університетів Г. Гудмундсдоттір [181]. У вітчизняному та 

російському літературознавстві творчості Кьоко Морі присвячено невелику 

кількість публікацій, найбільш помітне з них дисертаційне соціологічне 
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дослідження Ю. С. Румак «Факторы формирования ґендерных образов в 

культуре Японии» [73], в якому, однак, побіжно розглядаються твори Кьоко 

Морі разом з творами інших японських письменниць.  

Спостерігається теоретична й історико-літературна інерція у вивченні 

творчості японсько-американської письменниці з позиції етнічних та 

постколоніальних студій. Коротка характеристика творчості Морі зазвичай 

зводиться до визнання її романів блискучими зразками «мультикультуралізму». 

Критик «New York Times» вважає, що її роман «Самотня пташка» – чудовий 

посібник для вивчення чужої культури [113].  

Особливості поетики її романів, ліризм, зміни в репрезентації східної 

культури, яку вона для себе вважає «foreign» і розглядає «під західним 

поглядом», не вивчаються ані як важливий поетикальний чинник, ані в 

контексті художніх процесів епохи.  

Інші риси, котрі часто згадують як визначальні для її ідіостилю – 

«restraint» («стриманість») та «stiffness» («скутість») прози [184]. Однак, 

констатуючи цей феномен, критик не бачить важливого – саме ця особливість 

поетики творів, що японцям здається перекладами з японської, заслуговує 

пильного вивчення в контексті трансляції японської поетики та естетики в 

американську літературу кінця ХХ ст. Саме цю стриманість поетики 

«японських романів» нобелівського лауреата Ішігуро, котрий, як відомо, теж 

пише англійською мовою, на батьківщині письменника деякі критики 

помилково вважали перекладами з японської мови [89]. 

Аналіз особливостей поетики романів та мемуарно-автобіографічної 

прози Кьоко Морі належить до центральних історико-літературних завдань 

нашого дослідження. 

Отже, актуальність обраної теми зумовлена тим, що на тлі зростання у 

світовому та вітчизняному літературознавстві інтересу до вивчення складного 

феномена творчості письменників-білінгвів епохи постколоніалізму 

дослідження доробку Кьоко Морі, яка мовою-основою своєї творчості обрала 

англійську, пояснюючи особистісні, лінгвістичні та культурологічні підстави 
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такого вибору, віддзеркалюють нові процеси планетарного виміру у всесвітній 

та американській літературі. 

Актуальним є вивчення нерозривності зв’язку національної та 

письменницької ідентичності Кьоко Морі з рідною мовою та первинною 

культурою, дослідження художньо-естетичних чинників вибору того, що стало 

своїм: країни, мови, культурної традиції. Стратегії наукового осягнення цієї 

проблеми в сучасній літературі наведено в монографіях Г. Співак «Критика 

постколоніального розуму» (1999) [304], «Смерть дисципліни» (2003) [305], 

статті «Переосмислення компаративізму» (2010) [206], а також у монографії 

української дослідниці Г. М. Костенко «Від Конрада до Набокова: білінгвізм та 

бікультурність як творчий імпульс» (2011) [48]. 

Крім того, актуальна також розробка проблеми статусу сучасної 

японсько-американської літератури в рамках літератури США. Такі талановиті 

японсько-американські письменники, як Девід Мура, Тодд Шімода, Джулі 

Оцука, Рут Одзекі, Кьоко Морі, які значно збагатили палітру американської 

літератури, залишаються майже непоміченими або маргіналізованими.  

Порівняно зі зростанням кількості досліджень історії китайсько-

американської літератури, японсько-американська залишається маловивченою 

сторінкою в історії американської літератури. Проте навіть стриманий на 

похвалу своїм етнічним братам Ф. Чін відзначив особливий літературний статус 

японсько-американських письменників другого покоління – нісей, які на 

відміну від китайських прагнули перевершити у майстерності своїх улюблених 

англомовних письменників [139, c. 23].  

У складі азійсько-американської літератури японсько-американська 

вивчається переважно як свідоцтво періоду інтернування японців [61]. Однак в 

останні роки інтерес до мемуарної літератури помітно зростає, і на хвилі 

популярності своєчасним стає вивчення процесів трансформації мемуарного 

жанру. У дисертації пропонується аналіз та інтерпретація зовсім невідомих і не 

перекладених на слов’янські мови мемуарно-автобіографічних творів К. Морі. 
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Вивчення феномена Кьоко Морі сприяє подоланню стереотипних уявлень 

про тематику і проблематику азійсько-американської літератури та є 

своєчасним у межах завдань як вітчизняного, так і міжнародного 

літературознавства, допомагаючи конкретизувати уявлення про 

різновекторність розвитку концепту «національна література» (М. Конрад, 

М. Епштейн, Е. Саїд, Н. Висоцька) та історико-літературного процесу кінця ХХ 

– початку ХІХ ст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано на кафедрі порівняльної філології східних та 

англомовних країн Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара в межах наукової теми 0113U001346 «Сходознавство у сучасному 

філологічному просторі» 2013–2015 рр.; 0116U002253 «Проблеми східної 

філології і методики викладання східних мов: актуальні питання теорії та 

практики» 2016–2018 рр. 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара (протокол № 3 від 

28.09.2017 р.). 

Мета дослідження полягає у вивченні тих аспектів семантики та поетики 

творчості Кьоко Морі, які обумовлюють жанрово-тематичну специфіку її прози. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання цілої низки конкретних 

завдань, головні з них такі:  

– розглянути сучасні концепції постетнічності, транскультуральності, 

постідентичності та співвіднести їх з віддзеркаленням у творчості Кьоко Морі; 

визначити дискусійні проблеми у сучасних наукових розвідках; 

– систематизувати теоретичні та історико-літературні підходи до 

вивчення сучасної азійсько-американської літератури, дискусійні питання та 

наявні проблеми; 

– висвітлити особливості рецепції творчості Кьоко Морі в Японії та на 

Заході; 
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– виявити основні програмні принципи творчого методу Кьоко Морі, 

сформульовані письменницею у маніфестах; 

– здійснити філологічну інтерпретацію жанрових і тематичних 

особливостей творів Кьоко Морі «Донька Шідзуко», «Самотня пташка»;  

– розглянути основні жанрово-тематичні особливості творчості Кьоко 

Морі в контексті основних тенденцій розвитку азійсько-американської 

літератури США; 

– визначити домінантні риси і жанрову трансформацію мемуарно- 

автобіографічної прози письменниці у книгах «Ввічлива брехня», «Вода й 

марення», уточнюючи взаємодію та взаємовплив різних типів дискурсів, 

художньо-естетичні особливості втілення різних форм авторського «я»; 

– розкрити вплив японської мови, особистісних та літературно-

естетичних настанов на біфокальну художню оптику письменниці у виборі 

жанру й естетичних уподобань. 

Об’єктом дослідження є прозові твори Кьоко Морі: мемуари «Вода й 

марення»; автобіографічні твори «Ввічлива брехня: життя жінки на межі двох 

культур», «Пряжа»; романи «Донька Шідзуко», «Самотня пташка»; есе «Чи має 

значення ґендер?», «Уявити мемуари, згадати роман», «(Авто)біографія: 

творчість заради моїх мовчазних матерів», «Пейзажі», «Розрада через 

недосконалість» та інші. Досліджено також окремі поетичні твори: «Серед 

американських пейзажів», «Спека у жовтні», «Духам моїх предків», «Розмова 

крізь біле: моїй матері» та інші. 

Об’єктом вибіркового аналізу стали твори англійських, американських, 

японських письменників, які визначають історико-літературний контекст 

творчості К. Морі.  

Предметом дослідження є жанрово-тематичні та семантико-поетикальні 

особливості й константи творчості Кьоко Морі. 

Методи дослідження. Поставлені завдання та зазначені об’єкт і предмет 

дослідження потребують поєднання класичних та сучасних методик аналізу. 

Творчість японсько-американської письменниці, яка відмовилася розмовляти й 
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писати японською, та неспроможність співвіднести її творчість лише з однією 

традицією (американською, японською або азійсько-американською) ставить 

питання щодо її національно-культурної та письменницької ідентичності та 

зумовлює застосування новітніх методів дослідження. На засадах сучасного 

літературознавчого переосмислення проблем національно-культурної 

ідентичності письменників-білінгвів застосовано метод постструктуралістської 

критики, до парадигми якого належать проблеми постетнічності, 

постідентичності, транснаціонального фемінізму не як модних визначень, а як 

складових комплексного аналізу творчості письменників транскультурної 

ідентичності епохи постколоніалізму.  

Історико-літературний метод дослідження поєднується із семантико-

поетологічним аналізом у визначенні ролі та місця творчого доробку Кьоко 

Морі в літературі США ХХ–ХХІ ст. За допомогою історико-літературного, 

жанрологічного та літературно-компаративного методів здійснено вивчення 

творчості Кьоко Морі в контексті розвитку азійсько-американської, зокрема 

японсько-американської літератури ХХ ст. у співвіднесенні з американською 

літературою «основного потоку».  

Оновлено підходи до жанрологічного методу, що базується на 

філологічному прочитанні всіх прозових творів К. Морі як єдиного тексту та 

виявленні їхніх спільних жанрово-тематичних характеристик, що не належать 

лише до однієї національної літератури, а вказують як на засвоєння, так і на 

трансформацію традиційних форм літератури, змішання різних оповідних 

структур під впливом мови (англійської та японської) й іншого культурного 

середовища (Америка – Японія), нового західного погляду на звичні японські 

обставини життя. Враховано екстралінгвістичні чинники: особистість автора, 

його культурне надбання, виховання і становлення як особи, що поєднує дві 

картини світу, котрі ніби віддзеркалюють одна одну. 

Метод біографічного підходу до вивчення творчості письменниці 

пов’язаний з необхідністю з’ясування співвідношення факту й художньої 

вигадки в її автобіографічно-есеїстичній прозі спогадів. 
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Теоретичну й методологічну основу дисертації становлять наукові 

положення, розроблені провідними зарубіжними й вітчизняними науковцями з 

історії та теорії азійсько-американської, зокрема японсько-американської, 

літератури (Г. Блум [122; 123], Е. Кім [207; 208], Ф. Чін [139; 140], Д. Ванд 

[328], В. Соллорс [258], Ш. Лім [318], Д. Л. Лі [219], Мін Сонг [317], С. Наджімі 

[344], Д. Холлінджер [191], В’єт Тан Нгуєн [263], Д. Кітагава [211], 

Е. Балестріері [114], Н. Висоцька [16; 17; 18; 19; 20], М. Тлостанова [82; 83; 84], 

К. Бутеніна [13] та ін.); дослідження в галузі літератури постколоніалізму 

(Е. Саїда [74; 75; 291; 292; 293], Гомі К. Бгабга [118; 119; 120; 121], Г. Співак 

[304; 305; 306] та ін.); теорії ідентичності та постідентичності (Л. Алкофф [105], 

Л. Лоу [227], К. Лі [215], Ф. Дельгадо [152], Кендіс Чу [142], Д. Буторак [131] та 

ін.); теорії літературної феміністичної критики (Н. Ісаєва [34; 40; 41]). 

Орієнтиром у царині дослідження прози Кьоко Морі стали концепція 

«наративної ідентичності» (П. Рікер [71; 72]), теорія оповідальних жанрів 

(М. Бахтін [5; 6; 7]), теоретичні засади наратології (Ж. Женетт [34], 

В. Шмід [95]).  

Методологічні засади розв’язання складних проблем культури 

постколоніалізму стосуються вивчення транскультурного аспекту проблем 

«ідентичність», «постетнічність» (Н. Бідасюк [1], К. Бутеніна [13], Н. Висоцька 

[16; 17; 18; 19; 20], Т. Денисова [28; 29; 30; 31], Н. Жлуктенко [35], В. Ліпіна [9; 

51; 52; 56], Т. Надута [65; 66], К. Постнікова [69], В. Селігей [78], О. Сидорова 

[79], В. Соллорз [258], Д. Соммер [302], М. Тлостанова [82; 83; 84], М. Епштейн 

[97; 98; 99; 161]) та мають «пояснювальну» спроможність як важливі 

«інструменти» філологічних процедур аналізу феномена творчості Кьоко Морі. 

Вагомим елементом у виробленні методики жанрологічного аналізу стали 

не тільки праці теоретиків та істориків літератури (М. Бахтін [5; 6; 7], 

Л. Гінзбург [22; 23], Т. Гундорова [27], Т. Потніцева [70] та ін.), але й маніфести 

творчості самої Кьоко Морі, в яких сформульовано власне бачення завдань 

мистецтва й розуміння напрямів сучасного літературного процесу на Сході та 

Заході. 
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Наукова новизна роботи. Кьоко Морі можна вважати вперше відкритим 

у нашому літературознавстві ім’ям. Крім того, новизна наукової розвідки 

обумовлена ще двома факторами. По-перше, новизною теоретичною: феномен 

творчості Кьоко Морі дає основи для корегування уявлень не тільки про 

проблематику азійсько-американської літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст., 

але й для перегляду підходів до дослідження національної ідентичності, 

гібридності з опорою на сучасні теорії постетнічності, постідентичності й 

транскультуралізму, що прийшли на зміну політкоректним теоріям 

мультикультуралізму та концепціям абсолютизації культури «по крові». 

Дослідження творчості письменника-білінгва дозволили актуалізувати 

проблему впливу англійської мови й західної культури на сприйняття 

материнської культури та форми відображення дійсності. Мова стає не тільки 

інструментом, але й темою мемуарно-аналітичної збірки «Ввічлива брехня», а 

діалог мов та культур створює особливу авторську наративну ідентичність, 

транскультурну за своєю природою, що демонструє обмеженість і бікультурної 

парадигми.  

По-друге, вперше у вітчизняному літературознавстві розглядається 

творчість японсько-американської письменниці як складного сплетіння 

культурних традицій, здійснено комплексне дослідження прозової творчості 

Кьоко Морі як єдиного корпусу творів американського письменника, 

поєднаних не тільки тематично, але і внутрішнім художнім простором, це дає 

можливість читати її твори не як окремі книги, а як книгу-життя, що 

ґрунтується на реальних фактах її історії, яка втрачає чіткі жанрові координати. 

Теоретичне значення наукової праці визначається тим, що в ній 

вивчення творчості Кьоко Морі уточнює уявлення про транскультурний 

характер доробку американської письменниці японського походження, 

актуалізує історико-літературний аспект і наповнення концептів 

«трансідентичність», «постетнічність», «текстуалізація життя», конкретизує 

розуміння специфіки розвитку азійсько-американської літератури США. 

Перегляд базових маркерів етнічної ідентичності дозволяє адекватно 
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відобразити культурологічний та художньо-естетичний контекст наративної 

письменницької ідентичності Кьоко Морі, яка подолала замкненість мовної 

традиції та ціннісного детермінізму. Осмислення феномена творчості Кьоко 

Морі в аспекті жанрово-тематичного новаторства являє собою перспективну 

проблему для досліджень. 

Практичне значення. Результати дослідження можуть мати вплив не 

лише на вивчення американської літератури кінця ХХ – початку ХІХ ст., але й 

на уточнення уявлень істориків літератури й теоретиків про змінені у ХХ ст. 

процеси само- та світо-осягнення у творчості транскультурних письменників. 

Матеріали дослідження можуть бути використані під час розробки курсів 

з історії японсько-американської літератури, теорії літератури, літературної 

компаративістики, а також для написання магістерських, бакалаврських та 

курсових робіт, навчальних і методичних посібників. 

Апробація роботи. Дисертацію в повному обсязі обговорено на засіданні 

кафедри порівняльної філології східних та англомовних країн Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара (протокол № 6 від 

29.01.2019 р.) та на об’єднаному міжкафедральному семінарі з 

літературознавства факультету української й іноземної філології та 

мистецтвознавства (протокол № 1 від 26.02.2019 р.). Основні положення 

дисертації подано в доповідях на міжнародних і всеукраїнських наукових 

конференціях, зокрема: Шостій міжнародній науково-практичній конференції 

«Передові технології у галузі навчання японської мови», Україна, м. Київ,      

21–22 березня 2014 р.; Сьомій міжнародній науково-практичній конференції 

«Переклад у Японії та Україні: сучасний стан та завдання», Україна, м. Київ, 

20–21 березня 2015 р.; Восьмій міжнародній науково-практичній конференції 

«Керівництво науковою роботою: завдання та перспективи», Україна, м. Київ, 

18–19 березня 2016 р.; Дев'ятій міжнародній науково-практичній конференції 

«Методика вивчення та дослідження японської мови і літератури – вплив та 

розуміння японських реалій», Україна, м. Київ, 17–18 березня 2017 р.; 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми східної філології і 
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методики викладання східних мов: актуальні питання теорії та практики, 

Україна, м. Дніпро, 16–17 листопада 2017 р. 

Особистий внесок здобувача полягає в комплексному аналізі творчості 

Кьоко Морі та розробці підходів до вивчення доробку письменників, 

ідентичність яких не визначається ані походженням, ані мовою, ані культурою, 

а тільки особистим вибором вільної людини.  

У дослідженні японської складової творчості Кьоко Морі особистий 

внесок здобувача визначається також рівнем фахових знань у галузі японської 

мови та літератури. Концептуальну розробку проблеми та її реалізацію в цьому 

науковому дослідженні теж виконано самостійно. Текст дисертації, 

автореферат та основні опубліковані статті написані автором одноосібно. 

Отримані висновки й теоретичні положення сформульовані безпосередньо 

автором. 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено у 14 

публікаціях, з них: статей у фахових виданнях України – 5, статей у 

періодичних наукових виданнях іноземних держав (Польща) – 1, публікацій 

апробаційного характеру – 2, праць, які додатково відображають результати 

дисертації, – 6. 

Структуру дисертації зумовлено її загальною концепцією і завданнями. 

Дослідження складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (373 позицій, з них 273 – іноземними мовами) та додатка. 

Обсяг основного тексту 204 сторінки, загальний обсяг роботи 251 сторінка. 
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РОЗДІЛ 1. ЕТНІЧНА ЛІТЕРАТУРА США У ДЗЕРКАЛІ 

ПОСТЕТНІЧНИХ СТУДІЙ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Дискусійні проблеми етно-культурної ідентичності в азійсько-

американських студіях другої половини ХХ ст. 

Remember who you were, 

but don’t forget who you are now. 

Kyoko Mori 

 

Розкриттю теоретико-методологічних засад дослідження присвячено два 

підрозділи, в яких на основі досліджень зарубіжних та українських науковців 

обґрунтовано розуміння особливостей складної жанрово-тематичної природи 

творчості Кьоко Морі та пов’язаних з цим проблем письменницької 

ідентичності, білінгвальності, транскультурності та етнічності. 

Нині вже ніхто не заперечує думки про те, що тільки етнічна 

характеристика азійсько-американської літератури малопродуктивна. Ця 

проблема визначила зміст розділу не випадково: творчість Кьоко Морі з 

проявленістю особистісного автобіографічного начала дає вагомі підстави для 

перегляду такого підходу. Чи визначається етнічність мовою? Місцем 

народження? Фізичними характеристиками? Тематикою творів? Дати відповідь 

на ці питання, оповідаючи про власне життя, прагне у своїх книгах Кьоко Морі.  

Аналіз жанрово-тематичних особливостей її творчості, здійснений у 

дисертації, спрямований на з’ясування того, як романно-особистісна оповідь 

дозволяє письменниці сформулювали своє Я, та яким чином ідентичність 

висловлена в комплексі різних за жанровою характеристикою творах. Теорія 

«наративної ідентичності» постструктуралістського філософа Поля Рікера 

допомагає виконати складне завдання аналізу.  

Постструктураліст-філософ, представник філософської герменевтики 

Поль Рікер у праці «Я-сам як інший» сформулював концепцію «наративної 

ідентичності» як «здатності розповісти себе». Він вважає, що ідентичність може 
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бути виявлена тільки наративом, і тільки через динаміку історії, яка 

розповідається, виражається і ставлення до себе. П. Рікер нероздільно пов’язує 

ідентичність особистісну з ідентичністю оповідальною, висловлюючи думку, 

що наративна тріада «описувати, розповідати, пропонувати» створює особливе 

відношення між формуванням дії та формуванням «Я». Таким чином «Я-сам» 

«шукає свою ідентичність у багатьох оповідях у масштабі цілого життя; між 

короткими діями <…> та зв’язністю життя» [72, c. 144]. Вивчення «Я» 

розказаного вчений пропонує здійснювати через дослідження опосередкувань, 

адже особистісна ідентичність опосередкована наративами, «оповідями», в яких 

практичний та етичний елементи взаємно формують як дію, так і «Я»              

[72, c. 172].  

Під наративною ідентичністю П. Рікер розуміє вияв особистості та історії 

через можливі форми оповіді: «the kind of identity that human beings acquire 

through the mediation of the narrative function» [72, c. 188]. 

П. Рікер залучає до дискусії про особистісну та наративну ідентичність і 

наративну категорію персонажа. Дослідник розуміє ідентичність персонажа 

через «перенесення до неї операції зав’язування інтриги» та зараховує її до тієї 

ж сфери «наративної розумності», що й саму інтригу [72, c. 175]. Категорію ж 

інтриги П. Рікер запозичує у художньої вигадки для ретроспективної 

організації реального життя, визначаючи поняття «наративної єдності життя», в 

якому він бачить «нестійке змішання фантазії з живим досвідом».  

У наступних розділах дисертації твори Кьоко Морі проаналізовані в 

аспекті реконструкції подій реального життя у поєднанні з художньою 

вигадкою. Це дозволяє письменниці створити особливий «наративний» пласт 

свого життя. Такий принцип Кьоко Морі ясно формулює у маніфестах, які 

розглядаються у другому розділі. 

 Кьоко Морі, яка у 20 років переїхала до США, створює романи про 

Японію англійською мовою та не вважає Японію своїм домом – найбільш 

красномовний аргумент обмеженості етнічного підходу до вивчення азійсько-

американської літератури. Саме такий випадок мав на увазі німецький теоретик 
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літератури Ханс-Роберт Яусс, зазначаючи, що літературна історія кидає виклик 

теорії літератури, яка гарно побудована, але не враховує всієї динаміки та 

різноманіття сучасного життя [204, c. 26, 23].  

Романи Кьоко Морі свідчать про те, що сучасне уявлення про азійсько-

американську літературу, яка, за твердженням Лізи Лоу, виникає у процесі її 

освоєння та протистояння домінуючій тенденції підпорядкування азійсько-

американської культури як «іншого», потребує уточнення з урахуванням творів 

письменників, у яких спостерігаються тенденції, прямо протилежні цьому 

твердженню [227].  

Азійсько-американська література США підпадає під загальне визначення 

«дефісна література» (hyphenated literature), що походить від поняття «дефісна 

ідентичність» (hyphenated identity), яке виникло наприкінці ХІХ ст. у США для 

позначення групи американських громадян, котрі мають іноземне походження. 

Підвищення інтересу дослідників до «дефісних літератур» спостерігається 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. на тлі зростання актуальності вивчення 

феноменів мультикультуралізму та транскультуралізму. У сучасних 

компаративних культурологічних та літературознавчих дослідженнях цей 

термін вживається для позначення подвійної культурної ідентичності, 

здебільшого як явища в американській культурі, й зокрема літературі, та 

зустрічається в постколоніальних дослідженнях Гомі К. Бгабга [118; 121], а 

також у працях таких науковців як Б. Годдард [173; 174], К. Вітсон [335] та ін.  

У витоках критико-аналітичного осмислення творчості письменників 

транскультурної ідентичності лежать етнічні концепції. Але пізніше вони були 

переглянуті, тому що кожний з «дефісних» письменників прагнув до визнання 

свого голосу і на загальнонаціональному рівні, сприймаючи обмеження 

«етнічністю» як прояв расизму, меншовартості, замкнення в етнічному гето. 

Культурологічні концепції етноцентризму було доповнено літературознавчими: 

гібридність, дефісність, транскультурація, постетнічність. Питання культурної 

ідентичності залишається в сучасній американістиці однією зі складних та 

дискусійних проблем. 
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У сучасному літературознавстві азійсько-американська література 

залишається одним з найбільш розвинених та досліджених напрямів. Плідні 

підходи до теоретичного осмислення складного феномена творчості 

письменників з дефісною ідентичністю пропонують послідовники різних 

літературознавчих шкіл (Г. Блум [122; 123], Е. Кім [207; 208], Ф. Чін [139; 140], 

Д. Ванд [328], В. Соллорс [258], Ш. Лім [318], Д. Л. Лі [219], Мін Сонг [317], 

С. Наджімі [344], Д. Холлінджер [191], М. В. Тлостанова [82; 83; 84]), а 

останнім часом дослідники, які зосереджені на концептуалізації феномена 

«post-ethnicity», «post-identity», як, наприклад, Крістофер Лі у книзі «Видимість 

ідентичності» [215]. 

Ця проблематика досліджується і в українській науці: відомі наукові 

праці Н. Висоцької («Єдність множинного. Американська література кінця ХХ 

– поч. ХХІ століть у контексті культурного плюралізму», 2010) [18], В. Ліпіної, 

В. Селігея («На перекрестке культур Востока и Запада: транскультурный 

феномен творчества Фрэнка Чина», 2013) [78], В. Ліпіної, Т. Надутої 

(«Проблематика и поэтика творчества Эми Тан в аспекте литературной 

имагологии», 2015) [66], дисертаційне дослідження О. Усенко («Японський 

компонент імагологічної проблематики творчості Кадзуо Ішіґуро») [89]. 

Науковці підкреслюють в літературі процеси переосмислення досвіду 

попередніх «відроджень» «культури по крові» на американському тлі. Поняття 

«азіато-американець» («Asian-American») та «азійсько-американські 

дослідження» («Asian-American Studies»), як зазначає К. Лі в книзі «Видимість 

ідентичності: естетичне посередництво у азійсько-американській літературі» 

(«The Semblance of Identity: Aesthetic Mediation in Asian American Literature», 

2012) [215], беруть початок від радикального суспільного руху у США 

наприкінці 60-х – у 70-х рр. ХХ ст. та вперше вжитого дослідником-активістом 

Юджі Ічіока поняття «Азійська Америка» («Asian America»). Деякі дослідники, 

як, наприклад, В’єт Тан Нгуєн, називають 1968 рік «моментом самовизначення 

азіато-американців» [123, c. 7]. Науковець Франциско Дельгадо, розглядаючи 

роман «No-No Boy» японсько-американського письменника Джона Окада, 
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також стверджує, що азійсько-американська ідентичність залишається важкою 

для визначення навіть після десятиліть досліджень [152]. Проте, за словами 

К. Лі, можна прослідкувати, що з того часу, коли цей термін вживався для 

позначення політичного та культурного самовизначення іммігрантів з країн Азії, 

азійсько-американський науковий дискурс зазнав значних змін: «During the 

1980s and 1990s, the fledging field of Asian American Studies repeatedly contended 

with this ever-increasing internal diversity. Considerable efforts have been directed 

toward reconfiguring Asian America into a more pluralistic rubric that can be 

inclusive of, and responsive to, undernoticed groups and constituencies»
1
              

[215, c. 1–2]. 

Розквіт вивчення азійсько-американської літератури бере початок від 

опублікування антологій азійсько-американської літератури. Це насамперед 

збірки «Asian-American Authors» («Азійсько-американські письменники», за 

редакцією Кай-ю Хсу та Х. Палубінскас, 1972) [109], «Asian-American Heritage: 

An Anthology of Prose and Poetry» («Азійсько-американська спадщина: 

антологія прози та поезії», за редакцією Д. Х. Ванд, 1974) [238], «Aiiieeeee! And 

Anthology of Asian-American Writers» («Айййііііі! Антологія азійсько-

американських письменників», за редакцією Ф. Чіна, 1974) [104], антологія у 

двох томах «Charlie Chan is dead» («Чарлі Чан мертвий», за редакцією Джессіки 

Хейдждорн, 1993, 2004) [134, 135]. 

Однак, як зазначає японська дослідниця Кобаяші Фукуко, перші збірки 

творів азійсько-американських письменників піддавались критиці через 

неповне відображення в них усього різноманіття творчості письменників, що 

ідентифікують себе належними до двох культур. Наприклад, у передмові до 

антології «Айййііііі!» азійсько-американськими називають лише тих митців, які 

народились у США, але їхнє коріння лежить у країнах Азії. Ф. Кобаяші 

заперечує таке визначення, додаючи, що поява письменників, які народилися в 

                                                           
1
 Протягом 80 – 90-х рр. молода сфера азійсько-американських досліджень неодноразово стикалась з 

цим розмаїттям, що постійно зростало. Значні зусилля були спрямовані на те, щоб перетворити «Азійську 

Америку» на більш плюралістичну категорію, яка може включати групи та об’єднання, котрі були 

позбавлені належної уваги, та реагувати на їх появу (тут і далі переклад наш – Т. Біляніна). 
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Азії і пізніше іммігрували до США, змушує розширити поняття «азійсько-

американський письменник» [360, c. i-ii]. Разом із цим Ф. Кобаяші наголошує 

на доцільності вживання таких термінів, як «транснаціональна література», 

«література діаспори» та «постколоніальна література», що вперше набули 

широкого застосування в літературознавчих дослідженнях Е. Саїда 

(«Orientalism», 1978 [293], «Nationalism, Colonialism, and 

Literature: Yeats and Decolonization», 1988 [292]), Кінг-Кок Чеунг («An 

Interethnic Companion to Asian American Literature», 1988 р. [188]), Гомі 

К. Бгабга («Nation and Narration», 1990 [119], «The Location of Culture», 1994 

[121]), Г. Співак («A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the 

Vanishing Present», 1999 [304]). 

Іншою особливістю антології «Айййііііі!», на якій наголошує Ф. Кобаяші, 

є те, що в ній зібрано твори лише чоловіків-письменників азійського 

походження. Дослідження феміністичного аспекту творчості американських 

письменників азійського походження як окремого феномена набули особливої 

актуальності пізніше, наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. Ширлі Геок-

лін Лім, письменниця малайзійського походження та дослідниця азійсько-

американської літератури, у статті «Історії життя японсько-американських 

жінок: материнство в романах Моніки Соне “Донька Нісей” та Джой Когави 

“Обасан”» («Japanese American Women’s Life Stories: Maternality in Monica 

Sone’s “Nisei Daughter” and Joy Kogawa’s “Obasan”», 1990) критикує підхід, 

продемонстрований в «Айййііііі!», який фокусується на «простій ідентичності, 

нескладних сюжетах і чистих наративних лініях». Це, на думку дослідниці, 

призводить до ігнорування творів азійсько-американських письменниць, які 

характеризуються «множинністю складових, амбівалентними сюжетами, 

циклічністю та мінливістю нарації» («multiple presences, ambivalent stories, and 

circular and fluid narratives») [221, c. 291].  

Серед збірок, в яких головне місце займають твори саме азійсько-

американських письменниць, можна виділити антологію «Здіймаючи хвилі: 

антологія творів азійсько-американських письменниць та творів про них» 
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(«Making Waves: An Anthology of Writings by and about Asian American Women, 

1989 [232]) та її продовження «Здіймаючи більше хвиль: нові твори азійсько-

американських письменниць» («Making More Waves: New Writing by Asian 

American Women», за редакцією Е. Кім та ін., 1997) [231], книгу «Прихисток: 

азійсько-американська жіноча література» («Home to Stay: Asian American 

Women’s Fiction», за редакцією С. Ватанабе та К. Бручак, 1990) [193]. Крім того, 

неможливо залишити поза увагою антологію «Заборонений стібок: антологія 

азійсько-американських письменниць» («The Forbidden Stitch: An Asian 

American Women’s Anthology», за редакцією Ширлі Лім та Маргарити Цутакава, 

1989 р.) [318], де вперше опубліковано уривок з роману Кьоко Морі «Донька 

Шідзуко», а саме розділ «Жовті рукавички та ранні фіалки». 

За декілька років до виходу цих антологій одна з провідних дослідниць 

азійсько-американської літератури Елейн Кім у праці «Азійсько-американська 

література. Вступ до творчості та її соціальний контекст» («Asian-American 

Literature. An Introduction to the Writings and their Social Context», 1982 р.) 

розглядає твори письменників азійського походження в контексті соціальних 

умов, за яких вони створювались. У розділі «Декілька дзеркал та багато образів. 

Нові напрями в азійсько-американській літературі» («Multiple Mirrors and Many 

Images. New Directions in Asian American Literature») окремий підрозділ 

присвячено творчості азійсько-американських письменниць. Е. Кім 

характеризує сучасну азійсько-американську літературу як таку, що спрямована 

на більш широке коло читачів, а також зазначає, що автори прагнуть до мовних 

та жанрових експериментів, залучаючи розмовний стиль, поєднуючи прозу з 

поезією, драмою та в деяких випадках із візуальним мистецтвом [207, c. 204]. 

Серед основних проблем, які досліджують у своїх творах азійсько-американські 

письменниці, зокрема Джаніс Мірікітані, Норіко Савада та інші, Е. Кім виділяє 

проблему расової та ґендерної дискримінації, які стали серйозною перепоною 

для американок азійського походження в досягненні соціальної та економічної 

рівності. Багато письменниць звертаються до визначення власної расової та 

ґендерної ідентичності, а також пошуку зв’язків із чоловіками з метою 
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самовизначення та позбавлення від негативних стереотипів: «In public 

performances of poetry, monologues, dialogues, and plays, women’s writers’ groups 

address themselves to themes that bring men and women together and that bring 

Asian American women together, always in an effort to shatter myths and stereotypes 

through self-expression so that Asian American women will emerge in positive self-

affirmation»
2
 [207, c. 253]. Погоджуючись із думкою Максін Кінгстон, Елейн 

Кім вважає, що для самовизначення азійсько-американських жінок важливо, 

щоб вони самі визнали себе в боротьбі за власну ідентичність воїнами, а не 

жертвами.  

У творчості американських письменників азійського походження, в тому 

числі японсько-американських ХХ століття, дослідники визначають основними 

теми орієнтальної екзотики, «іншості» («otherness»), етно-соціально-

культурного самовизначення, дискримінації, конфлікту поколінь. Однак у 

центрі таких підходів – етно-соціологічний коментар текстів, у яких проблеми 

іммігрантів з країн Азії виражені на тлі подвійної дискримінації не тільки за 

національною ознакою, але й за ознакою статі. Водночас поетико-естетичні 

особливості творчості письменників залишаються поза увагою дослідників. 

Як зазначає Елейн Кім, починаючи з 20-х рр. ХХ ст. сформувалися 

численні стереотипи азійсько-американської літератури. Серед них «sojourner-

narrator» (оповідач як гід по культурі екзотизму), «жінка як жертва», «етнічне 

дикунство», частково успадковані від літератури англо-американських 

письменників, а також ідеалізований образ «країни предків», який склався в 

уяві другого-третього покоління нащадків іммігрантів. Письменник азійського 

походження сприймався як посередник між Сходом та Заходом, між США та 

країнами Азії, перед ним ставилося завдання «трансляції культури» (cultural 

translation). Поява антологій азійсько-американської літератури в 1980 –      

1990-х рр. супроводжувалася неоднозначною критикою: разом зі схвальними 

                                                           
2
 У публічних поетичних виступах, монологах, діалогах та п’єсах групи письменниць звертаються до 

тем, які об’єднують чоловіків та жінок у постійному прагненні до руйнування міфів та стереотипів через 

самовизначення, в результаті якого американки азійського походження могли б досягти позитивного 

самоствердження. 
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відгуками лунали докори та звинувачення. Так, укладачі збірки «The Big 

Aiiiieeeee!» звинувачують М. Х. Кінгстон у сліпому прагненні догодити 

побажанням читача, у зображенні Китаю або Японії як «варварської країни без 

історії та філософії» [316, c. 3–64]. Набуває актуальності імагологічний підхід, 

коли об’єктом критико-аналітичної рефлексії та деконструкції стає образ-

конструкт Азії, який існує в уяві читачів та критиків, обумовлений не 

реальністю світобачення письменника, а читацьким очікуванням та 

поширеними стереотипами. 

Так, у фокусі уваги наймолодшого покоління американських 

письменників з японським корінням – проблема неоднозначності 

самовизначення стосовно «історичної батьківщини» та американської культури. 

Саме такі твори увійшли в антологію сучасної азійсько-американської 

літератури «Charlie Chan is dead» («Чарлі Чан мертвий», 1993, 2004) [134].  

Книга Кьоко Морі «Ввічлива брехня: життя жінки на межі двох культур» 

демонструє відмінний, особливий критичний підхід до проблеми належності до 

культури батьківщини або іншої країни, який детально розглядається в 

підрозділі 4.2 «Мемуарно-есеїстична проза “Ввічлива брехня”: лінгво-

культурологічне осмислення Японії “під західним поглядом”». 

Як зазначає Г. Блум у передмові до книги «Азійсько-американські 

письменники» (2009), в основі поетики й семантики у творах азійсько-

американських письменників простежується амбівалентність у ставленні 

вихідців з Азії до спадщини своєї культури. Перед героями творів Максін 

Кінгстон, Хісае Ямамото, Карен Тей Ямашіта, Лоїс-Енн Яманака та інших 

письменників стоїть вибір між збереженням традицій як невід’ємної частини 

сучасного життя та запереченням жорстокого минулого (трагічні події 

новітньої історії Японії, досвід соціальної нерівності, переслідувань перших 

іммігрантів в Америці). Цитуючи китайсько-американську письменницю 

Максін Кінгстон, Г. Блум називає це явище «поклоніння предкам навпаки» 

(«reverse ancestor worship») [123, с. 3]. Подібна амбівалентність наявна і у 
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творах Кьоко Морі, однак у неї інтелектуальне та емоційне неприйняття Японії 

має особистісний вимір та більше пов’язано із сімейною трагедією. 

В японсько-американському дискурсі, на відміну від інших дефісних 

літератур, зокрема китайсько-американської, проблема першого та другого 

поколінь іммігрантів (іссей та нісей) набуває особливого значення у світлі подій 

часів Другої світової війни, а саме вимушеного переселення американців 

японського походження до ізольованих поселень та інтернування таких 

громадян за кордони США. Дослідники, зокрема Ж. Макліллан, Д. Кітагава, 

досвідом, пережитим під час зазначених подій, пояснюють різницю у ставленні 

іммігрантів з Японії різних поколінь до американського суспільства, 

американської влади, розумінні ґендерних ролей, ставленні до своєї культурної 

спадщини та інших аспектів [211, с. 7–19]. З цих причин творчість азійсько-

американських письменників потрібно розглядати в контексті покоління, до 

якого належить той чи інший письменник – іссей, нісей тощо. Однак японсько-

американська письменниця Кьоко Морі не вписується в рамки такої 

класифікації, про що йдеться в підрозділі 1.2 «Феномен Кьоко Морі. Проблеми 

рецепції творчості Кьоко Морі в Японії та на Заході: від соціології до естетики». 

Дослідники проблеми іссей та нісей (Д. Кітагава, Е. Кім) вважають, що 

перше покоління мігрантів з Японії прибувало до США з думкою, що колись 

вони повернуться на батьківщину, опиняючись при цьому між двома країнами і 

повністю не належачи до жодної з них. Друге й третє покоління, на противагу 

їм, є носіями так званої «гібридної ідентичності», проблемам її вивчення у 

творах азійсько-американських письменників в останні десятиріччя 

приділяється особлива увага [207, с. 164]. 

Однак, як зазначає Е. Кім, не слід вважати, що всі азійсько-американські, 

а особливо японсько-американські, письменники другого-третього поколінь 

вбачають у стосунках зі старшими поколіннями виключно конфлікт, який у 

китайсько-американській літературі відображено у творчості Емі Тан та інших 

письменників. Однією з особливостей японської етнічної групи у США є те, що, 

не дивлячись на економічні труднощі й проблеми через дискримінацію, вихідці 
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з Японії багато уваги приділяють збереженню відносин між батьками та дітьми, 

чоловіком та дружиною, товариським стосункам [207, с. 202].  

Цей аспект проблематики японсько-американської літератури та її 

відмінність від китайсько-американської й інших дефісних літератур 

спеціально не досліджувався. Яскравий матеріал для аналізу цієї теми наявний 

в автобіографічному романі японсько-американської письменниці Моніки Соне 

«Дочка другого покоління» («Nisei Daughter», 1953) [303], яка водночас 

намагається зберегти зв’язок з минулим, зв’язок між поколіннями та прагне 

віднайти власне Я, визначити своє місце в нових соціальних умовах. Так 

репрезентована загальна тенденція пошуку рівноваги між спадщиною 

генетичної культури та злиттям із сучасністю навколо. Крім того, зняття цієї 

суперечності, як, наприклад, в оповіданні Хісае Ямамото «Сімнадцять складів» 

(«Seventeen Syllables») [342], де зображено стосунки матері й доньки, може 

значно скорегувати усталені уявлення літературознавців про особливості 

зображення у творах письменників з дефісною ідентичністю проблеми 

відмінності у поглядах на світ представників першого покоління емігрантів та 

їхніх дітей, народжених в Америці.  

Дослідники зазначають, що разом із мотивом «конфлікту поколінь» 

концепція неприйняття американським суспільством етнічної та культурної 

особливості емігрантів вводиться через зображення конфлікту особистості з 

прийомною сім’єю. Дійсно, непорозуміння з прийомним членом родини стає 

метафорою соціального відчуження, а іноді й неприхованої агресії «нерідного» 

суспільства до молодої письменниці японського походження.  

Зазначимо, що до подібної метафори вдається Дайске Кітагава. У праці 

«Іссей та нісей: роки інтернування» («Issei and Nisei: The Internment Years», 

1967) автор стверджує, що більшість іммігрантів-японців першого покоління 

ставиться до Японії, як до «рідної матері» (実母), в той час як Америка стала 

для них «мачухою» (義母, «свекруха» «прийомна матір»). Адже, за японською 

традицією, коли дівчина виходить заміж, вона залишає рідну сім’ю та 

переїжджає до родини чоловіка – так само й емігрантам доводиться залишати 
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рідні землі та звикати до життя у новій «сім’ї», терпляче зносячи труднощі   

[211, с. 12].  

У романі Кьоко Морі «Донька Шідзуко» зображено бачення «прийомної», 

«чужої» родини в образі Ханае, мачухи Юкі. Однак на відміну від інших 

японсько-американських письменників, К. Морі передає не бачення США як 

«прийомної» країни для іноземних прибульців, а навпаки – це образ рідної 

країни, яка може виявитись чужою та ворожою. Більш детально цей образ 

Кьоко Морі розкриває у творах «Ввічлива брехня» та «Вода й марення», які 

розглядаються у розділі 4 нашого дослідження. 

Серед багатьох питань, які висвітлюються у творчості японсько-

американських письменниць ХХ – початку ХХІ століття, дослідження 

потребують і проблеми, характерні для азійсько-американської літератури в 

цілому, і найбільш актуальні для жіночої японсько-американської літератури 

зокрема. Це теми дискримінації, «іншості», неоднозначності культурного та 

етно-соціального самовизначення, а також маловивчена тема співвідношення 

«універсального гуманізму» та «невизначеної суб’єктивності» та її відбиття в 

естетиці письменників [215, с. 137, 146]. 

Невіддільну від питання самовизначення проблему співвідношення 

«ідентичності» та «суб’єктивності» вивчали, зокрема, такі вчені, як Лінда 

Мартін Алкофф, Кристофер Лі, Ліза Лоу та інші. Так, Л. Алкофф, порівнюючи 

ці два поняття, вводить категорію «видима ідентичність» («visible identity»). У 

книзі «Видима ідентичність: раса, гедер та Я» («Visible Identities: Race, Gender, 

and the Self») дослідниця зазначає, що терміни «суспільна ідентичність» 

(«public identity») та «жива суб’єктивність» («living subjectivity») часто 

вживають у значенні «внутрішнє» та «зовнішнє», не зважаючи на те, що ці два 

аспекти постійно взаємодіють, залежать один від одного. Отже, слід розглядати 

їх не як окремі концепції, а вивчати шляхи, якими сутність та особливості 

певної суб’єктивності виявляються через суспільно визнану ідентичність      

[105, c. 93–94]. 
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У праці з полемічною назвою «Видимість ідентичності» Кристофер Лі 

запозичує концепцію Л. Алкофф, але змінює visible на semblance, стверджуючи, 

що він розглядає ідентичність як відносини між особою та історичними, 

культурними й соціальними умовами, що визначають лише життєву ситуацію 

особи. Саме поняття «identity», за словами К. Лі, вживається в такій великій 

кількості дискурсів, що його стає важко визначити («identity <...> often becomes 

slippery and vague»): воно може позначати як усталені категорії (ґендер, раса 

тощо), через які визначається соціальний статус, так і унікальну характеристику 

особистості («my own identity») [215, с. 2].  

Багато в чому співзвучна концепції К. Лі розвідка дослідника японсько-

американської літератури Ф. Дельгадо, який спирається також на твердження 

Гомі Бгабга: щоб наголосити на індивідуальній ідентичності, треба просто чітко 

її висловити («enunciate»). Однак, додає Ф. Дельгадо, це означає не лише 

«проговорити» ідентичність для самого себе, але й висловити це таким 

способом, щоб протидіяти спробам домінуючої культури визначити 

ідентичність замість особи. Особливо актуальне це завдання у світлі проблеми 

транскультурної ідентичності особи, яка не відповідає загальноприйнятим 

«нормам культурної ідентичності» («cultural identity norms») [152]. 

Як зазначає К. Лі, проблема визначення об’єкта азійсько-американських 

досліджень набула значення у 90-ті рр. XX ст., коли їхня теоретична 

спрямованість зазнала суттєвих змін, котрі можна позначити як момент 

«звернення до постідентичності» («post-identity turn») [215]. На тлі вивчення 

феномена азіато-американців та самого терміна «азіато-американський» 

з’являються дослідження таких авторів, як Ліза Лоу, Кендіс Чу, В’єт Тан    

Нгуєн та ін. 

 У статті дослідниці постколоніальної та азійсько-американської 

літератури Лізи Лоу «Неоднорідність, гібридність та множинність: азійсько-

американське розмаїття» («Heterogeneity, Hybridity, and Multiplicity: Asian 

American Differences») [227], яка мала значний вплив на формування концепції 

постідентичності, акцент зроблено на обґрунтуванні необхідності переходу від 
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усталеного розуміння «азійсько-американської ідентичності» до концепції 

«множинність» та «гібридність» у новому розумінні.  

На думку Л. Лоу, криза азійсько-американських досліджень полягає в 

позиціонуванні азіато-американців як однорідної групи та створенні штучного 

поняття загальної для всіх американців азійського походження «ідентичності». 

Так, дослідниця критично оцінює дослідження, що зображують імміграцію до 

США як втрату «оригінальної» культури в обмін на нову «американську». 

Досить часто азійсько-американську літературу інтерпретують виключно як 

наратив конфлікту поколінь, що, за словами Л. Лоу, есенціалізує азійсько-

американську культуру і применшує класові, ґендерні й національні 

особливості та неоднорідність всередині азійської спільноти. У своєму 

дослідженні Л. Лоу наголошує саме на внутрішній множинності групи азіато-

американців, «to negotiate with those models of argumentation that continue to 

uphold a politics based on ethnic identity»
3
 [227, c. 258]. З іншого боку, як 

стверджує дослідниця, вона прагне позбавитись дискримінаційного 

расистського дискурсу та визначення азійської Америки як однорідної 

спільноти. 

Дискримінація, за поясненням Л. Лоу, полягає у створенні міфа про 

«зразкову меншину» («model minority myth»), адже сама ідея створення 

бінарної опозиції протиставляє «головне» («the one») та «інших» («other»), 

надаючи першому пріоритет і підпорядковуючи друге. Штучне створення 

дискурсу, який описує азіато-американців як однорідну формацію, визначає 

«однаковість» всіх її членів та поділяє на чітко визначені типи. У своїх 

граничних проявах такий підхід узагальнює американців азійського 

походження до «зразкового» чоловічого образу, роблячи жінок невидимими 

(«women are rendered invisible»), або створює зразок «китайського іммігранта», 

який є представником усіх «азіатів», не враховуючи хоча б відмінний склад 

різних хвиль міграції до США. 

                                                           
3
«з метою протиставлення таким моделям аргументації, яка продовжуює підтримувати політику, що 

ґрунтується на етнічній ідентичності». 
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Як зазначає Л. Лоу, невизнання внутрішнього розмаїття спільноти 

створює перепони для азійсько-американських жінок в асоціації з жінками 

інших національних меншин. І навпаки, його розуміння не робить азіато-

американців більш слабкою спільнотою, а лише надає можливості об’єднання з 

іншими групами. Крім того, дослідниця наголошує на необхідності визнання 

того, що кордони та визначення азійсько-американської культури постійно 

змінюються, як під зовнішнім впливом, так і зсередини спільноти. Це 

твердження веде до ідеї про те, що «культура меншини» та «культура 

більшості» перебувають у постійному русі та зміні, і дозволяє вивчати, яким 

чином дискурси меншин впливають на існуючу структуру влади та існуючу 

гегемонію.  

У світлі цього відмову молодих американців азійського походження від 

традицій історичної батьківщини, перетворення та зміни традицій слід 

розглядати не лише як наслідки імміграції до іншої країни, а як частину 

процесу входження до суспільства з іншим класовим поділом та конструкцією 

ґендерних ролей. При такій взаємодії «етнічність» набуває значення не просто 

культурного спадку, а активної культурної побудови, мінливої сукупності 

відмінностей та перетинів. Таким чином, на думку дослідників, сучасні 

азійсько-американські дослідження кидають виклик самому поняттю 

«ідентичність» у значенні «сингулярність» та «неповторність» [227, c. 256–259]. 

Критика поглядів на азійсько-американську ідентичність, що склалися 

протягом ХХ ст., лежить і в основі підходу, сформульованого у книзі «Раса та 

опір: література і політика в азійській Америці» («Race and Resistance: Literature 

and Politics in Asian America», 2002) американського дослідника в’єтнамського 

походження В’єт Тан Нгуєна. Автор також піддає критиці прагнення 

дослідників азійсько-американської літератури до пошуків у творах виключно 

опору особи азійського походження американському суспільству («tendency to 

read for resistance»), стверджуючи, що в деяких випадках можна побачити 

прагнення літературних критиків навмисне віднайти втілення опору в 

амбівалентних текстах і зробити наголос на такій опозиції. Більше того, на 
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думку автора, ситуація в азійсько-американських дослідженнях склалась таким 

чином, що ввижається «місцем опору» («a place of resistance»), а це заважає 

створити таку теоретичну основу, яка б дала змогу побачити ідеологічне 

розмаїття та суперечливість азійсько-американської спільноти [263, c. v–vi]. 

Таким чином, розбіжність між теоретичною основою та власне об’єктом 

дослідження призвела до кризи в азійсько-американських дослідженнях, що 

послугувало поштовхом до звернення до концепції «постідентичність». Основа 

цього – відмінність між інтелектуальним сприйняттям азійської Америки та її 

справжнім розмаїттям. При цьому, на думку дослідника, відносини між 

критиками та літературою в даному випадку в цілому відбивають ставлення 

дослідників до явища «азійська Америка», а азійсько-американська література 

буквально втілює суперечності, конфлікти й потенціальні майбутні можливості 

азійсько-американської культури [263, c. v–4].  

В’єт Тан Нгуєн зазначає, що він одночасно і дотримується усталених 

традиціяй літературної критики азійсько-американської літератури, і виступає 

проти них. В. Нгуєн визначає два полюси, які склалися в загальноприйнятій 

практиці трактування творів азійсько-американських письменників: «опір» 

(«resistance») та «пристосування» («accommodation»), проте прагнення 

визначити один з цих полюсів заважає продемонструвати гнучкі стратегії, які 

обирають автори та їхні персонажі в різноманітних політичних та етичних 

ситуаціях. При цьому дослідник називає негативною тенденцію до визначення 

опору як позитивного явища, а пристосування – як негативного, незважаючи на 

неповноцінність такого способу оцінки. 

Подібне визначення біполярності азійсько-американських досліджень 

простежується й у концепції Лізи Лоу: у традиційних азійсько-американських 

дослідженнях, які базуються на понятті «азійсько-американська ідентичність», 

вона вбачає занадто спрощене та помилкове протиставлення («false opposition») 

«націоналізму» як збереження традицій минулих поколінь у незміненому 

вигляді, та «асиміляції» як зради азійсько-американського «націоналізму»     

[227, c. 262].  
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В. Нгуєн теж звертає увагу на це спрощення й бачить у ньому одну з 

негативних тенденцій у вивченні азійсько-американської літератури. Іншою 

тенденцією, що призводить до неправильного трактування твору, є ідеалізація 

політичної та етнічної цінності, яка приписується опору або пристосуванню 

[263, c. v–4]. Щоб змінити ситуацію, В’єт Тан Нгуєн пропонує реконструювати 

існуючу теоретичну основу азійсько-американських досліджень таким чином, 

щоб вони відображали широкий спектр ідеологічних поглядів, представлених 

авторами транскультурної ідентичності: «In order for Asian American studies and 

Asian American intellectuals to address this crisis of representation, I argue that we 

need to reevaluate some of our rigid theoretical assumptions about politics, race, and 

social change»
4
 [263, c. vi]. 

За основу для вивчення азійсько-американської літератури В. Нгуєн 

обирає репрезентацію тіла у творчості авторів азійського походження, 

погоджуючись із твердженням Лізи Лоу про те, що тіло створене одночасно 

расою, ґендером, класом та сексуальністю. В. Нгуєн додає, що репрезентація 

тіла являє собою найбільш стійку форму політичної свідомості в літературі  

[263, c. 6]. 

Погоджуючись із зазначеними авторами у формулюванні нової концепції 

постідентичності, К. Лі вдається до аналогії із визначенням постмодернізму, 

запропонованим ще Жаном-Франсуа Ліотаром: постмодернізм не є 

хронологічним послідовником модернізму, а є, скоріше, альтернативою ідеям 

модернізму в можливостях репрезентації. Подібним чином, якщо ідентичність – 

це форма репрезентації відносин між особою та соціумом, то постідентичність 

маркує собою порушення цієї форми та виступає як невід’ємна частина 

концепції ідентичності [215, с. 8].  

Донна Буторак у дисертаційному дослідженні «Уявна ідентичність, 

згадане Я: вивчення мови у поселеннях та узгодження ґендерної 

суб’єктивності» («Imagined Identity, Remembered Self: Settlement Language 

                                                           
4
 Щоб упоратись із цією кризою репрезентації в азійсько-американських дослідженнях, я вважаю, нам 

слід переоцінити деякі чітко усталені теоретичні припущення щодо політики, раси та соціальних змін. 
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Learning and the Negotiation of Gendered Subjectivity») висловлює ідею 

множинності ідентичності, спираючись на дослідження Р. Брубейкера, 

Ф. Купера, Н. Тайха, Е. Венгера та ін. Дослідниця погоджується із твердженням, 

що термін «ідентичність» вживається в соціальних науках занадто часто, 

особливо у значенні «дещо штучно створене, нестійке, множинне, непостійне 

та фрагментарне» («something constructed, fluid, multiple, impermanent and 

fragmentary») [131, c. 27]. А це, як стверджує Д. Буторак, відкидає ідею, що 

індивід має «ядро», «базове Я» («underlying self»). Іншою проблемою є 

вживання терміна у вже згаданих нами двох значеннях: індивідуальна 

ідентичність та ідентичність як соціальна роль [131, c. 28]. 

Важливо зазначити, що ще в середині ХХ ст. в монографії «Дзеркала та 

маски: пошук ідентичності» («Mirrors and Masks: The Search of Identity», 1959) 

американський соціолог Ансельм Л. Штраусс виділив найважливіший параметр 

ідентичності – мову. Вчений наголошує на тому, що центром у будь-якому 

дослідженні ідентичності є мова. Наскрізна ідея монографії полягає в тому, що 

мову слід розглядати як центр дискурсу про ідентичність, а не лише як один з 

видів поведінки особи [310, c. 15]. Спираючись на це твердження, Д. Буторак 

вивчає будову ідентичності («identity constructions») та вплив на неї вивчення 

іноземної мови в контексті транснаціональної міграції, вважаючи при цьому, 

що вивчення ідентичності не може існувати за межами мови: «<...> the notion of 

an extant self, separate to its manifestation in identity performances is, in a sense, 

irrelevant, since it does not exist beyond language and culture and is mediated 

experientially through them»
5
 [131, c. 28].  

У дослідженні японсько-американської літератури з яскраво вираженим 

особистісним автобіографічним началом актуальним виявляється вивчення 

мовних засобів, за допомогою яких транснаціональний письменник формулює 

свою ідентичність.  

 

                                                           
5
 Категорія «справжнього я», відокремленого від свого втілення в ідентичності, є, у певному сенсі, 

неактуальною, адже не існує за межами мови та культури, і саме мова та культура виступають для нього 

посередником. 
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1.2. Феномен Кьоко Морі. Проблеми рецепції творчості Кьоко Морі   

в Японії та на Заході: від соціології до естетики 

 

Творчість Кьоко Морі, яка розпочала свою творчу діяльність на початку 

90-х рр. ХХ ст., тільки зараз постає в центрі невеликої кількості японських, 

американських та європейських досліджень. Так, у 70-ті рр. інтерес був 

прикутий до самого феномена азійсько-американської літератури після так 

званого «моменту самовизначення» азіато-американців наприкінці 60-х рр. 

Пізніше до фокуса досліджень потрапляють різноманітні соціальні рухи, в тому 

числі феміністичний рух, соціологічні проблеми на тлі процесів глобалізації та 

транскультурації, а згодом до кола досліджень потрапляють загальні естетичні 

питання творчості азійсько-американських письменників. Пік інтересу до 

творчості К. Морі припадає на останнє десятиліття ХХ ст. – початок ХХІ ст.  

Публікацій стосовно романів та автобіографічних творів Кьоко Морі досі 

мало. В основному це літературознавчі статті, присвячені окремим творам та 

окремим аспектам її творчості, найбільш помітні серед них праці Д. Ісбістер 

[201], Р. Нойштадтера [261], Г. Гудмундсдоттір [181]. Європейські та 

американські дослідники найчастіше обирають транснаціональний підхід до 

вивчення творчості К. Морі, розглядаючи питання ідентичності та ґендеру. 

Японські науковці К. Мідзусава, К. Ватанабе [364], Н. Нодзакі [372], М. Усуі 

[324], К. Токунага [366], М. Ііда [369] та інші вдаються до компаративного 

вивчення її творчості, до визначення тематичних і жанрових особливостей 

автобіографічних та романних творів.  

Японська дослідниця Кьоко Норма Нодзакі зауважує, що творчість Кьоко 

Морі є частиною «нової літературної хвилі», яка припадає на 70-ті рр. та 

пов’язана зі збільшенням у США кількості іммігрантів з таких країн, як Індія, 

Корея, В’єтнам та Філіппіни. К. Н. Нодзакі зазначає, що творчість Кьоко Морі 

суттєво відрізняється від традиційної літератури японсько-американських 

письменників нісей та сансей, таких як Тошіо Морі, Джон Окада, Хісае 

Ямамото та Джаніс Мірікітані, оскільки для неї рідна культура Японії, і 
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японська – її рідна мова [372, c. 172–173]. Але при цьому дослідниця не 

враховує радикальну відмову письменниці від рідної мови.  

Ііда Міюкі теж знаходить у творчості К. Морі риси, що відрізняють її від 

творів інших американських письменників японського походження, таких, 

наприклад, як письменниця-нісей Дженн Вакацукі Густон, письменниця-сансей 

Синтія Кадокава, японсько-канадська письменниця Джой Когава [369].  

На фоні дослідження етапів освоєння культури США у творчості 

письменників-переселенців враховуються відмітні особливості творчості Кьоко 

Морі. Так, до першого покоління переселенців (іссей, яп. 一世 букв. «перше 

покоління») зараховують мігрантів з Японії першої хвилі, яка відбувалась 

протягом 1885–1924 рр. Перші письменники іссей не відображали у власних 

творах дискримінаційного становища японців в Америці [52, c. 34], крім того, 

тематика їхніх творів не була прямо пов’язана з пошуками ідентичності в 

чужому світі: свій світ вони створювали, занурюючись у традиції японської 

класичної поезії. Переважну кількість творів іссей було написано японською 

мовою. Стен Йогі зазначає, що першим автором класичних віршів хайку, 

написаних англійською, можна вважати Карла Садакічі Гартманна. Інша 

визначна представниця покоління іссей, письменниця Ецу Сугімото, бачила 

себе культурним послом між Японією та США, ідентифікуючи себе як 

японського автора, що здатен пояснити особливості свого народу її новим 

співвітчизникам-американцям [108, c. 126]. 

Представниками другого покоління американців японського походження 

(нісей, яп. 二世) вважають нащадків перших мігрантів, народжених між 1910 та 

1940 рр. Японо-американці другого покоління, народжені у США, вже 

починають шукати ідентичність між двома культурами, японською та 

американською, тяжіючи врешті-решт до самовизначення в ролі американців. 

Друге покоління стало своєрідним культурним «мостом» між Японією та США, 

свідоцтвом чого Стен Йогі вважає появу публікацій у японсько-американській 

періодиці перекладів японської літератури англійською мовою. Впливовими 

фігурами серед ранніх письменників нісей були Івао Кавакамі, поет і редактор 
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газети «The New World-Sun»; журналіст Ларрі Таджірі, помічник редактора 

газети «Kashu Mainichi», завдяки роботі якого газета стала основним місцем 

публікації літератури нісей [108, c. 28].  

Характерною рисою цього етапу розвитку японсько-американської 

літератури є критика стереотипних образів азіатів у літературі «білих». Як 

зазначає дослідниця Е. Балестріері, найбільш яскраві автентичні, «справжні» 

образи японо-американців були створені в романах, мемуарах, 

автобіографічних та поетичних творах таких письменників другого покоління, 

як Моніка Соне, Тошіо Морі, Хісае Ямамото, Джон Окада [114, c. 34]. Так, 

Тошіо Морі в серії оповідань «Йокогама, Каліфорнія» (1949) створює картини з 

повсякденного життя американців японського походження, закладаючи, на 

думку літературних критиків, нову основу японсько-американської літератури: 

його твори не екзотизують японо-американців, а вносять їх до більш широкого 

соціального контексту [108, c. 131].  

Під час та після Другої світової війни деякі японо-американці другого 

покоління повністю підтримували Америку, інші ж проявили амбівалентне 

ставлення. Зокрема, твори письменниці нісей Моніки Соне («Дочка нісей», 

1953), були прихильно сприйняті американськими читачами, але, за словами 

Е. Балестріері, пізніше розкритиковані дослідниками азійсько-японської 

літератури за демонстрацію «асиміляціоністської» позиції щодо американської 

культури [114, c. 36]. Така позиція, а також пошуки подвійної та суперечливої 

ідентичності знайшли відображення і в літературних творах, написаних у 

концентраційних таборах [108, c. 132]. Деякі літературні критики (Сато, Бендзи 

Джанг) називають період інтернування вихідців з Японії найбільш 

драматичним моментом в історії японсько-американської літератури [114, c. 40]. 

Формування ідентичності третього покоління іммігрантів з Японії (сансей, 

яп. 三世) зазнало, на думку дослідників, значного впливу періоду інтернування, 

а саме замовчування представниками старших поколінь (іссей та нісей) 

труднощів і травм військових років. Японо-американці третього покоління 

прагнули сформувати свідому японсько-американську культуру, зберігаючи 
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історію своїх батьків [114, c. 33]. У повоєнній літературі сансей-письменники 

прагнули не тільки продовжити спростування міфів та стереотипів щодо 

японських іммігрантів, але й звертались до проблеми асиміляції або 

відокремлення від домінуючої білої культури. Відомим прикладом такої 

літератури виступає збірка поета-сансей Лоусона Фусао Інади «Before the War: 

Poems as they Happened». Вірші, присвячені темі війни та інтернування, 

становлять лише частину збірки, через що її назву – «До війни» – на думку 

критиків, можна інтерпретувати як дещо більш глибоке, аніж «до Другої 

світової війни» [114, c. 40]. 

Суттєвий вплив на становлення літератури сансей спричинили 

різноманітні соціальні рухи 60–70-х рр. ХХ ст. Дослідник Стен Йогі 

характеризує японсько-американську літературу цього періоду як «самосвідому 

азійсько-американську літературну творчість» («self-conscious Asian-American 

literary production»). У цей час письменники відмовляються від традиційних 

літературних форм, прагнуть розширити кордони японсько-американської 

культури та ідентичності [108, c. 140]. 

Деякі дослідники порівнюють творчість Кьоко Морі та сприйняття її 

романів у США й інших країнах з творчістю письменниці нісей Йошіко Учіда. 

Так, дослідниця Елізабет Балестріері знаходить спільні риси в тематиці романів 

двох письменниць. За її словами, Й. Учіда «безжально» зображує расизм 

(«unsparing in depiction of racism»), зокрема в романі «Picture Bride», 

присвяченому жінкам-іммігранткам з Японії. Крім того, Й. Учіда відома як 

одна з основоположниць дитячої японсько-американської літератури. Деякі з її 

романів отримали визнання як серед читачів японського походження в Америці, 

так і серед широкої читацької аудиторії, і, як зазначає Е. Балестріері, 

найчастіше розглядаються критиками в категорії mainstream [114, c. 39]. Твори 

Й. Учіди також перекладено японською та прихильно прийнято критиками й 

читачами в Японії. Кьоко Морі, на думку дослідниці, повторює шлях Йошіко 

Учіди, розробляючи у своїй творчості схожу проблематику, з тією різницею, що 

К. Морі торкається проблем мізогінії у Японії, а не в США [114, c. 40]. Ця ніби 
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мимохідь зазначена різниця, на нашу думку, має принципове значення для 

розуміння творчості Кьоко Морі – письменниці-американки, творчість якої не 

відповідає загальноприйнятому погляду на азійсько-американського 

письменника. Вона займає особливу позицію, як і американка Перл Бак, яка все 

життя писала про Китай, вважала китайську рідною мовою, але ні китайською, 

ні азійсько-американською письменницею не стала. Знання, розуміння країни, в 

якій вона жила та з якою має кровний зв’язок, визначає творчі пошуки та 

відкриття К. Морі – американської письменниці, що художньо освоює Японію 

свого дитинства та зрілості, тему, яку знає краще за інших.  

Не-етнічність творчості Кьоко Морі полягає саме в цьому: в її творчості 

немає й натяку на ethnoracial bildungsroman, роман-виховання, який визначає 

художній модус майже всієї азійсько-американської літератури. Так, у розділі 

монографії «Раса та опір: література й політика в азійській Америці» («Race and 

Resistance: Literature and Politics in Asian America»), присвяченому китайсько-

американській літературі, В’єт Тан Нгуєн називає американський bildungsroman 

«ідеальним жанром» для зображення боротьби іммігранта з ксенофобським 

насильством: «For immigrants, appropriating violence productively becomes a sign 

of successful assimilation into American culture. The American bildungsroman is 

therefore an ideal genre for immigrant authors to use in depicting their movement 

from being victims of xenophobic violence to agents of violence, because the genre 

itself is expressive of the dominant society's violence in both form and content»
6
  

[263, c. 96]. Твори Кьоко Морі не торкаються проблем становлення чи боротьби 

іммігранта в США. Головні питання творчості К. Морі виходять за межі 

центральної тематики азійсько-американської літератури. 

Останніми десятиліттями в дослідженнях азійсько-американської 

літератури спостерігається тенденція до розширення самого поняття «азійсько-

                                                           
6

 Для іммігрантів продуктивне пристосування до насильства стає знаком успішної асиміляції до 

американської культури. Американський bildungsroman, таким чином, стає ідеальним жанром для авторів-

іммігрантів у зображенні їхнього шляху від жертви ксенофобського насилльства до того, хто застосовує 

насилльство, оскільки сам жанр є виразним з погляду насилльства домінуючого суспільства, як за формою, 

так і за змістом. 
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американський письменник» та «азійсько-американська література». Зокрема, 

дослідниця творчості американських письменників японського походження 

Раджині Шрікант наголошує на тому, що загальноприйнята для азійсько-

американської літератури бінарна парадигма domestic (local) – diasporic 

(transnational) є помилковою, оскільки надзвичайно спрощує складні стосунки 

американців азійського походження із місцевою спільнотою та водночас 

підтримання зв’язку із батьківщиною пращурів та азійською діаспорою. Багато 

азіато-американців, на думку Р. Шрікант, не сприймають місцеву спільноту й 

діаспору як дві сторони, що протидіють одна одній [317, c. 92]. Із такою 

позицією згодна Дебора Л. Медсен, додаючи, що іншим суттєвим обмеженням 

для досліджень азійсько-американської літератури є думка, що «американська» 

література стосується лише США, а письменники, що мають азійське коріння, у 

власних творах торкаються виключно проблем свого досвіду життя в Америці. 

Таке упереджене уявлення не відображає сьогоденного стану азійсько-

американської культури [117, c. 5].  

Рейчел Лі у монографії «Америки азійсько-американської літератури. 

Ґендерна література нації та транснації» («The Americas of Asian American 

Literature: Gendered Fiction of Nation and Transnation», 1999), спираючись на 

думку американської дослідниці індійського походження Сачети Масумдар, 

також пропонує не розривати «Америку» та «Азію», не обмежуватись 

вивченням феномена азіато-американської транскультурної особистості лише 

за фактом імміграції та лише після переїзду до США. Вона зазначає, що не слід 

розглядати азійсько-американську літературу у відриві від глобального 

контексту міграції капіталу та робочої сили [216, c. 5]. Р. Лі зазначає, що у 

творах азійсько-американських письменників зображення Америки є одночасно 

і зображенням Азії та навпаки, ці два образи іноді протиставлені один одному, а 

в інших випадках перетинаються [216, c. 6]. Дослідниця наголошує на 

необхідності розширення поняття «азійсько-американської літератури»: «We 

might do well to think of Asian American literature as a product, not merely of Asian 

in-migration to the United States, but also of America’s expansion eastward and of 
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Asia’s spreading influence in Latin America»
7
 [216, c. 143]. Однак тут не можна не 

зауважити прагнення показати в новому світлі азійську «експансію», тонко й 

іронічно змалювавши це як благо для Америки, що розширює свій вплив. 

Р. Шрікант схожим чином пропонує розширити погляд на твори авторів 

транскультурної азійсько-американської ідентичності, оскільки письменники 

все частіше децентралізують Америку у своїй творчості, демонструючи 

натомість множинну географічну перспективу: «More than “America” is in the 

hearts, minds, and words of these writers, and such a sensibility is not limited to 

Asia-born authors but appears to transcend generations, finding expression in Asian 

American writers who were born in or arrived early in their life to the United States»
8
 

[317, c. 92–93]. За словами Р. Шрікант, азійсько-американська література 

формулює найважливіше для азіатів у США питання: «Хто ми?» [317, c. 107].  

Обмеженість та помилковість цієї універсальної матриці вивчення 

азійсько-американської літератури демонструє Кьоко Морі, яка у своїй 

англомовній прозі являє інобуття японської культури, транслюючи японську 

культуру в американський простір, не задаючись пошуками «хто я?», 

перебуваючи ніби «над». В її автобіографії, мемуарах та романах не США, а 

Японія постає як «інше» своє. 

У центрі творчості Кьоко Морі – не Америка, а батьківщина письменниці, 

Японія. Романи про японське життя пише американка японського походження, 

а отже, основним мотивом її романів стає не пошук свого місця в 

американському суспільстві, а відчутно дистанційований, і географічно, і 

філософськи-лінгвістично, погляд на свою культуру, з якою вона пов’язана 

лише «по крові». Японія для неї – світ далекий, сповнений важких спогадів, це 

вже «інше» своє. Саме приїхавши до Японії, а не живучи в Америці, вона 

відчуває свою in-betwenness, перебування між двома культурами, як його 

                                                           
7
 Ми виграємо від того, що станемо вважати азійсько-американську літературу продуктом не лише 

азійської імміграції до США, але й американської експансії на Схід та розширення азійського впливу в 

Латинській Америці. 
8
 Більше, ніж «Америка» в серцях, думках та словах цих письменників, і така чутливість притаманна не 

лише авторам, які народились в Азії, але проходить через покоління та знаходить висловлення у творах 

письменників, які були народжені в США або переїхали туди в ранньому віці. 
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визначає Гомі К. Бгабга. Це звучить і в назві автобіографічного роману «Polite 

Lies: On Being a Woman Caught Between Cultures», і у словах, коли письменниця 

згадує про свою подорож до Японії: «But even as part of me feels nostalgic, 

another part of me remains guarded, and my adult voice talks in the back of my mind 

like a twenty-four-hour broadcast. Remember who you were, it warns, but don’t 

forget who you are now»
9
 [250, c. 19]. Письменниця зізнається, що це нетривале 

перебування в Японії змусило її відчути, що життя могло скластися інакше, і 

вона не мала б жити в іншій країні, лишивши позаду своє минуле, але це – лише 

почуття, і воно не впливає на її життєвий вибір («a strong feeling that does not 

affect the course of my life or the choices I make») [250, c. 249]. Оскільки пошук 

ідентичності на даному етапі не є актуальним для К. Морі, художньо ця тема не 

розробляється в її творчості взагалі. Але дослідники не помічають цю важливу 

особливість та відмінність творчості Кьоко Морі від літератури азійсько-

американського потоку. 

Роджер Нойштадтер у статті «Знайдені у перетворенні: Японія, 

ідентичність та асиміляція в мемуарах Мури та Морі» зосереджується лише на 

соціокультурних аспектах, підкреслюючи, що Кьоко Морі в мемуарних творах 

відкидає ті традиції японського суспільства, у яких вбачає засіб пригнічення, і 

таким чином намагається позбавитись «маски» культурних та ґендерних 

стереотипів. На думку дослідника, сам процес написання та публікації 

автобіографії є для письменниці засобом боротьби зі стереотипними 

очікуваннями від «справжньої» японської жінки, адже розкриття приватного не 

властиве для японського суспільства: «She emerges as a rebel and self-imposed 

outcast, against what she feels Japanese society expects of women, in revealing her 

personal life to the public»
10

 [261, c. 93]. Схожим чином характеризує жіноче 

письмо і сама Кьоко Морі в есе «Чи має значення ґендер?» («Does Gender 

Matter?», 2017), зазначаючи, що протягом довгого часу в японській культурі та 

                                                           
9
 Але навіть коли частина мене відчуває ностальгію, інша частина залишається настороженою, і мій 

дорослий голос звучить на підсвідомості як цілодобова радіопередача. Пам’ятай, ким ти була, попереджає 

він, та не забувай, хто ти є тепер. 
10

 Вона виступає бунтаркою, добровільною вигнанкою, протестуючи проти того, що, як вона відчуває, 

очікують від японської жінки, розкриттям власного приватного життя широкому загалу. 
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в її сім’ї висловлення жінкою власних думок «на сторінці» вважалось актом 

непокори («a woman speaking and thinking on the page was committing an act of 

rebellion»). Відповідаючи на запитання, винесене у назву есе, К. Морі 

стверджує, що ґендер у творчості має значення, бо написання твору – це 

публічна дія, навіть коли автор не торкається відкрито публічних тем. 

Письменниця не вважає за необхідне розподіляти хатню роботу за ґендерними 

ролями у сім’ї, однак ґендер набуває значення та стає для неї «визначальним і 

суттєвим» («formative and essential»), коли вона починає писати [244].  

Однак перші оповідання, написані К. Морі під час навчання у Рокфорді, 

не стосувалися її матері та її власного Я. Проривом у своїй творчості К. Морі 

називає створення у 1980 р. серії віршів, що ґрунтуються на щоденниках її 

матері, які та писала протягом двох останніх років життя. Письменниця називає 

цей процес «перекладом голосу матері»: «I was finally translating her voice, her 

experience, into a new language, into poems that were a duet of our two voices»
11

 

[255, c. 36]. «Переклад» тут можна розуміти не лише як написання творів новою 

для Кьоко Морі мовою – англійською, яку вона обирає як «мову свого голосу» 

замість японської, а й як надання форми тому невисловленому, що її мати 

намагалась передати у щоденникових записах японською мовою. З того часу, як 

вважає К. Морі, найважливішим аспектом її творчості стала місія «біографа» її 

матері та інших жінок її сім’ї: «The most important aspect of my writing has now 

become my mission as their biographer» [255, c. 36]. 

Міюкі Ііда стверджує, що для письменників нісей та сансей характерний 

погляд «здалеку» на Японію як на батьківщину предків та прагнення до 

пізнання й збереження традицій Японії. На відміну від них, Морі має 

можливість подивитись на Японію одночасно зсередини та ззовні, маючи, 

таким чином, «двовимірний погляд» на цю країну. Дослідниця зазначає, що 

завдяки цьому в художніх романах Кьоко Морі можна побачити не опис життя 

американки японського походження, а «розповідь про життя японки, яка жила в 
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 Нарешті я перекладала її голос, її досвід на нову мову, у вірші, які були дуетом двох наших голосів. 
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Японії часів дитинства письменниці, написану з перспективи погляду 

американки» [369, c. 247].  

Японська дослідниця Кіміко Токунага висловлює схожу позицію у статті 

«”Самотня пташка” як роман дорослішання» («One Bird における成長物語を支

えるもの», 2000), стверджуючи, що з позиції людини, яка виросла в японській 

культурі та чиєю рідною мовою є японська, погляди Кьоко Морі, котрі 

виявляються в описі культурних та соціальних явищ Японії, – це стереотипні 

погляди людини Заходу. Більш того, К. Токунага критикує характеризацію 

деяких персонажів та окремі сцени з роману «Самотня пташка», оскільки вони 

здаються неприродними для японця. Деякі жіночі образи, а також їх місце в 

суспільстві дослідниця називає такими, що «важко уявити» в епоху, коли 

відбувається дія роману, інші ж образи вважає невиразними, такими, що «не 

мають індивідуальності» [366, c. 12–14]. 

Тут знову залишилась не поміченою світоглядна настанова письменниці. 

Стереотипи «американського» бачення Японії її ніколи не бентежили. У її 

критиці японського устрою сім’ї та соціокультурних табу – особистий біль та 

досвід гірких років дитинства.  

Будучи спеціалістом з жіночої літератури та американської літератури 

для дітей, К. Токунага розглядає роман «Самотня пташка» як твір для молоді 

(young adults) та «роман виховання», поділяючи події, котрі спонукають до 

дорослішання головну героїню Мегумі, на три групи: 1) внутрішній конфлікт 

Мегумі; 2) вплив інших жіночих персонажів роману; 3) власний досвід Мегумі. 

Чоловічі персонажі, на думку дослідниці, не спричиняють позитивного впливу 

на формування особистості Мегумі, при цьому більшість з них, зокрема 

чоловіки покоління її батька, лише символізують патріархальний устрій 

японського суспільства. Аналізуючи образи матері Мегумі й інших жінок її віку 

та соціального стану, К. Токунага зазначає, що вони зображені постатями, які 

«не мають голосу» (無声であること), і саме це показує Мегумі: у японському 

суспільстві жінка від самого початку має існувати в суворих рамках [366, c. 4]. 
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У фокусі дослідження – родинно-побутова тематика романів, а не специфіка 

художніх особливостей в їх становленні та розвитку. Це прагнення дослідника 

однозначно класифікувати жанр роману за віковим критерієм як «книгу для 

юнацтва», відмовляючи, таким чином, у праві вважатися серйозною 

літературою, непридатне для розуміння місця Кьоко Морі в історії літератури 

та культури. Поза увагою залишилася важлива особливість поетики роману – 

звернення до аналізу морального світу людини в достовірній психологічній 

обробці життєвої ситуації (цьому присвячено розділ 3.2 «“Самотня пташка”: 

альтернативна літературна автобіографія»). Цей роман Кьоко Морі, як і книга 

для хлопчиків «Острів скарбів» Стівенсона або «Олівер Твіст» Діккенса тощо, 

двохадресна. Кьоко Морі звертається до універсальних моральних цінностей, 

міркуючи про сприйняття життя в дитинстві, в юності, зрілості, що визначає 

важливі ідейно-художні особливості твору. 

Дослідниці літератури для молоді К. Зітлоу та Дж. Роджерс у книзі 

«Література, яка допомагає підліткам упоратися з проблемами спілкування» 

(«Using Literature to Help Troubled Teenagers Cope with Societal Issues», 1999) 

зазначають, що як мистецтво для Кьоко Морі є засобом зв’язку з домом, так і 

для її читачів література дає можливість «залишити дім», щоб поглянути на 

нього з нової перспективи і, в певному сенсі, знайти нове життя [348]. Цей 

роман, як аналогічні твори з героями-дітьми, викликають у критиків прагнення 

вичитати дидактико-педагогічні значення, не враховуючи, що цим цінність 

такої літератури не вичерпується. 

Як зазначає Р. Брок-Серве, автор розділу, присвяченого Кьоко Морі у 

книзі «Азійсько-американські письменники: біо-бібліографічний довідник 

критики» («Asian American Novelists: A Bio-Bibliographical Critical Sourcebook», 

2000), американські критики у рецензіях до обох романів «Донька Шідзуко» та 

«Самотня пташка» схильні робити акцент на японському походженні 

письменниці та подають її твори як видатні зразки саме японсько-

американської мультикультурної літератури, меншою мірою оцінюючи 

художню цінність романів [124]. Наприклад, критик видання «New York Times» 
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Франсін Проуз пише: «Kyoko Mori’s second novel for young adults, “One Bird”, is 

so lively and affecting that one imagines its readers will be too engaged by its 

heroine’s situation to notice how much – and how painlessly – they are 

learning about another culture»
12

 [275]. 

Дослідники японсько-американської літератури К. Зітлоу та Л. Стовер 

відзначають твори К. Морі як такі, що дозволяють молодим читачам поглянути 

на життя молоді в іншій країні та іншій культурі, а самому автору японського 

походження його твори допомагають дізнатись більше про культуру його 

пращурів та ширше поглянути на власне минуле й майбутнє. На їх погляд, саме 

це робить твори Кьоко Морі цінним внеском до шкільної програми з літератури, 

причому К. Зітлоу та Л. Стовер зараховують до категорії літератури для 

юнацтва і її мемуарний твір «Вода й марення» як доповнення до двох романів 

«Донька Шідзуко» та «Самотня пташка». Наголошуючи виключно на етно-

культурній цінності усіх творів К. Морі для знайомства з японською культурою, 

автори дослідження, однак, окремо зазначають, що американські письменники 

японського походження не пишуть з метою «бути представником від імені усіх 

японців або японо-американців» [347]. 

Огляди різних видань (зокрема, New Yourk Times) також рекомендують 

твори Кьоко Морі до читання як такі, що дозволяють дізнатися про «життя 

підлітків в іншій культурі» [124, c. 231–232]. Такий поверховий підхід звужує 

цінність творів та, за словами Кьоко Морі, іноді звучить радше як чітка 

інструкція до читання («read books in a very purely instructional way»). Однак 

японська дослідниця К. Нодзакі погоджується з тим, що однією з причин 

популярності серед американських читачів та схвальної оцінки критиків роману 

«Донька Шідзуко» було саме залучення до оповіді фактів з японської історії від 

довоєнних часів і до сучасності, а також зображення «японськості» [372, c. 180].  

Праця японської дослідниці Міюкі Ііда «Японія як інша культура очима 

японсько-американської письменниці. Сучасна патріархальна сім’я: на 
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 Другий роман Кьоко Морі для молоді, «Самотня пташка», такий живий та зворушливий, що, здається, 

його читачі будуть настільки захоплені становищем героїні, що не помітять, як багато – і як безболісно – 

вони дізнаються про іншу культуру. 
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матеріалі роману Кьоко Морі «Донька Шідзуко» («日系アメリカ女流作家の視

点から見た異文化としての日本「近代家族の家父長制」 : Kyoko Mori の

『Shizuko’s Daughter』を中心に ») фокусується на феміністському аспекті 

роману. Дослідниця вбачає вплив американського феміністичного руху 70-х 

років ХХ ст. на формування критичних поглядів Морі на ситуацію пригнічення 

жінки у традиційній японській сім’ї: «Погляди головної героїні роману Юкі, 

яка критикує соціальну систему, що призвела до трагедії, – це погляди 

письменниці, які сформувались завдяки “хрещенню” американською 

культурою. Можна сказати, що це позиція письменниці-феміністки»             

[369, c. 248]. Репутація феміністської письменниці надійно закріплюється за 

Кьоко Морі та визначає соціо-культурологічний і дуже впливовий напрям 

дослідження тематики її творів. 

Із таким твердженням погоджується і Кьоко Норма Нодзакі, детально 

розглядаючи твори Кьоко Морі у роботі «Новий підхід до азійсько-японської 

літератури: Кьоко Морі та її твори» («アジア系アメリカ文学の新展望に向かっ

て –キョウコ・モリと作品 »). К. Нодзакі вважає, що К. Морі зображує 

патріархальну сім’ю в романах «Донька Шідзуко» та «Самотня пташка», яка 

була типовою сім’єю японського суспільства другої половини ХХ ст., а образ 

батька в обох романах вважає образом типового японського чоловіка, що 

головує в такій сім'ї. К. Нодзакі зазначає: «Дійсно, образ батька для самої Морі 

– ніщо інше, як символ японського патріархального суспільства» [372, c. 178]. 

Однак дослідниця не звертає уваги на те, як зображено образ батька, що 

викликає в душі дитини страх та жах.  

Крім проблеми відносин «батько-донька» в романах Кьоко Морі, 

дослідниця звертає увагу на зображення стосунків між матір’ю і донькою, а 

також між чоловіком та жінкою. При цьому К. Нодзакі порівнює 

автобіографічне зображення подій у мемуарах «Вода й марення» та ситуації 

втрати матері в романах письменниці, зазначаючи, наприклад, що в 

мемуарному творі самогубство матері описане навіть відвертіше: «яскраво до 
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жорстокості» [372, c. 175]. На жаль, ця важлива особливість поетики тексту не 

розглядається дослідницею як жанровий принцип, про який Кьоко Морі писала 

неодноразово у своїх критико-теоретичних есе. 

Більшість дослідників на Сході та Заході переважно концентрується на 

«змістовій» схожості її романів з мемуарами про власне дитинство. Так, у 

дисертаційному дослідженні «Вираження себе в тексті: місце в 

ретроспективному дитинстві» («The Textual Inscription of Self: Place in the 

Retrospective Childhood») японського літературознавця Кена Мідзусави акцент 

зроблено на «ретроспекції дитинства» та його ролі у творчості різних 

письменників, у тому числі Кьоко Морі. Крім того, автор прагне сформулювати 

метод читання подібних напівавтобіографічних текстів, пропонуючи жанрове 

визначення – «розширені марення» («extended reveries»), багато в чому 

базуючись на концепції амбівалентності архетипів та онтології образів Гастона 

Башляра [241].  

У більшості праць вивчення автобіографічних свідоцтв часто превалює 

над літературознавчим аналізом текстів. У статті компаративної спрямованості 

«Травма, спричинена смертю матері, у творах Вірджинії Вулф та Кьоко Морі» 

(«The Trauma Caused by Mother’s Deaths in Virginia Woolf and Kyoko Mori») 

японська дослідниця Масамі Усуі вивчає вплив, який спричинила смерть матері 

на творчість письменниць Вірджинії Вулф та Кьоко Морі, розглядаючи 

формальні риси художньої інтерпретації цих подій у творах обох письменниць. 

Масамі Усуі стверджує, що художня інтерпретація травми, отриманої 

письменницею в ранньому віці, стає основою для неприйняття нею будь-якої 

форми патріархії, в тому числі й тиску, що чиниться на жіноче мовлення й 

мистецтво як форму самовираження [324, c. 61, 75]. Проте Кьоко Морі, 

аналізуючи власний шлях творчого становлення у статті «(Auto)biography: 

Writing for my Silent Mothers» (1989), пише, що значний вплив на її формування 

як письменниці спричинила не стільки втрата матері, скільки самі образи та 

творчий хист її матері та бабусі: «I had learned to turn to my actual mother and her 
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mother as a source of my writing, as well as my life»
13

 [255, c. 37]. За словами 

письменниці, її перші вдалі твори ґрунтувалися на щоденниках її матері, і з того 

часу автобіографічні елементи її творів завжди містять образи матері та бабусі. 

М. Усуі, вивчаючи образи матері в романах Морі, звертає увагу на контраст між 

зображенням жіночої краси та нещасливою жіночою долею матерів героїнь 

Юкі та Мегумі: «The mother’s beauty is ironically contrasted with her misfortune 

and loneliness in her marriage and home space: Ms. Shimizu leaves home and 

Shizuko commits suicide. For the daughters, mother’s absence and loss strengthen the 

mother’s visual image <…>»
14

 [324, c. 63]. Так само М. Усуі вбачає парадокс між 

приватним та публічним, який можна прослідкувати в соціальній ролі жінок, 

зображених у романах Морі: «The second aspect of the trauma caught in the 

daughter’s internal self lies in the paradox between the private place as a woman’s 

work place and the public place as the woman’s free space»
15

 [324, c. 68]. 

Дослідниця пов’язує цей парадокс із усталеною роллю жінки в патріархальному 

суспільстві, знаходячи спільні риси у становищі жінки в традиційній сім’ї 

Японії 60-х рр. та вікторіанської Британії, як вони відображені у творах Морі та 

В. Вулф. На жаль, художньо-естетичних паралелей дослідниця не окреслила. У 

пропонованій дисертації це буде зроблено в розділі 4 «Метаморфози 

мемуарного жанру у творчості Кьоко Морі». 

Прагне вийти за рамки усталеного соціологічного та феміністського 

трактування творчості Кьоко Морі японська дослідниця Кайоко Ватанабе, яка 

розглядає твори письменниці в аспекті транснаціональної культурної 

ідентичності. У статті «Японія, країна предків Кьоко Морі: погляд іммігранта 

нової хвилі» («キョコ・モリの祖国日本–新移民の立場から») К. Ватанабе 

аналізує автобіографічний роман «Ввічлива брехня» та художні романи 

письменниці з погляду транснаціональної ідентичності. К. Ватанабе одна з 

                                                           
13

 Я навчилася звертатися до моєї власної матері та її матері як джерела своєї творчості, так само як і 

свого життя. 
14

 Краса матері іронічним чином контрастує з її нещастям і самотністю в заміжжі та домашньому 

просторі: пані Шімідзу йде з дому, а Шідзуко кінчає життя самогубством. Для доньок відсутність і втрата 

матері підсилюють її образ <…>. 
15

 Другим аспектом травми, що лежить у внутрішньому Я доньок, полягає в парадоксі між приватним 

простором як робочим місцем жінки та публічним простором як місцем, де вона почувається вільно. 
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небагатьох розглядає романи, присвячені Японії та написані англійською 

мовою, в аспекті як американської, так і японської літературної традиції. Дія 

романів «Самотня пташка» та «Донька Шідзуко» відбувається в Японії, їх 

песонажі виключно японці. У цьому дослідниця вбачає певну суперечність: 

Морі повністю відмовляється від Японії та належності до неї, про що вона не 

раз заявляла в романі «Ввічлива брехня» та численних інтерв’ю, проте пише 

виключно про Японію. Крім того, К. Ватанабе пов’язує твори Морі з традицією 

японської літератури, зауважує у структурі та стилістиці романів 

автобіографічну складову, що наближає її до жанру японського «я-роману», і 

насамперед у романі «Вода й марення» [364]. Це важливе спостереження так і 

залишається, на жаль, не доведеним аналітично.  

При цьому інша дослідниця японського походження Лейлані Лінда 

Нішіме у дисертаційному дослідженні «Створення раси: жанрова та культурна 

основа азійсько-американської ідентичності» («Creating race: genre and the 

cultural construction of Asian American identity», 1997) розглядає книгу «Вода й 

марення» як «літературу подорожі», пов’язуючи її не з японською традицією, а 

виявляючи риси транскультурності, бачить спільне зі світовою літературою 

[264]. Зазначимо, що саме це ствердження викликало дискусію і стало 

поштовхом для подальшої розробки проблеми транскультурної ідентичності у 

творчості письменниці. К. Ватанабе піддає сумніву таке визначення, 

наголошуючи, що, аби мати «транснаціональну сутність», людина має вважати 

себе належною до обох культур (у випадку Морі – американської та японської) 

та більш активно прагнути пізнати обидві свої сторони [364]. Проте К. Морі 

стверджує в автобіографічному творі «Ввічлива брехня», що з часів переїзду до 

США вона була в Японії не більше п’яти разів, і не з власного бажання, а у 

справах. У тому ж творі письменниця називає Японію не батьківщиною, а «не 

більш, ніж метою подорожі». Однак К. Ватанабе залишає без належної уваги 

факт присутності Японії в її творчості – присутності не тільки тематичної, а й 

поетикальної – на рівні стилю, жанрів, образів героїв. Це буде доведено в 

наступних розділах дисертації. 



60 

 

Подібне заперечення японськості К. Ватанабе знаходить і у ставленні 

Кьоко Морі до японської мови. Занадто покладаючись на висловлювання 

письменниці, яка прагне, як Кадзуо Ішігуро та багато інших, до виходу за межі 

етнічного «гето», К. Ватанабе посилається на слова Морі, що вона вважає 

японську мову такою, що «дискримінує японських жінок», та прагне уникати її 

у власних творах. Відомо також, що письменниця відмовилася власноруч 

перекладати романи для видавництва в Японії. К. Ватанабе бачить у цьому 

невміння Морі пробачати та попрощатися з минулим, вбачаючи в деяких її 

висловах, крім того, узагальнене упереджене ставлення до японських чоловіків 

[364]. Знову бачимо поверхове розуміння слів Кьоко Морі. Непоміченим 

залишилось важливе у твердженнях К. Морі: вона не тільки відмовляється, але 

й старанно виправдовується, посилаючись на те, що на відміну від 

американської університетської традиції, яка готує письменників на 

спеціальних відділеннях Creative Writing, писати японською на такому рівні її 

не навчали. Основну освіту, як відомо, вона здобула в університеті Вісконсін-

Мілуокі, у Японії ж закінчила лише загальноосвітній навчальний заклад. Але 

зрозуміло з назви й тексту книги, як буде доведено в наступних розділах, що це 

скоріше виправдовування, ніж пояснення. Це виявилось і в трактуванні 

автобіографічних мотивів у творчості Морі. Однак К. Ватанабе вважає, що 

письменництво для Кьоко Морі є засобом «зцілення» (яп. 癒し ), засобом 

примирення із самогубством матері та з ворожим ставленням батька й мачухи. 

Проте сама письменниця як зрілий митець у статті «Розрада через 

недосконалість» (1998) чітко розуміє закони творчості, стверджуючи, що 

ніколи свідомо не вдається до письменництва з метою «зцілення» («healing») 

або «розради» («comfort»), розрізняючи ритуали зцілення та мистецтво: «I have 

a lot of respect for rituals, but art, faith, and redemption would have to be more than a 

source of comfort»
16

 [251, c. 8]. 
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 Я дуже поважаю ритуали, але мистецтво, віра та спокутування мають бути чимось більшим, ніж 

просто засобом розради. 
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К. Ватанабе сподівається у майбутньому побачити у творах Кьоко Морі 

не тільки погляд на Японію з позиції іммігранта нової хвилі, але й 

неупереджений погляд зі сторони на американське суспільство. Таким чином, 

вважає К. Ватанабе, Морі у майбутньому зможе повністю втілити свою 

транснаціональну культурну сутність [364, c. 47–55]. Однак важко погодитись з 

дослідником, що прямолінійне зображення американського суспільства може 

стати гарантією транскультуральності. 

Транснаціональну сутність письменниці ставить у центр свого 

дослідження і професор національного університету Огайо Донг Ісбістер у 

публікації «Транснаціональне феміністичне трактування роману Кьоко Морі  

“Ввічлива брехня”» («A Transnational Feminist Reading of Kyoko Mori’s Polite 

Lies», 2008). Розглядаючи роман «Polite Lies», Д. Ісбістер концентрує свою 

увагу на тому, що письменниця критикує ґендерну політику двох країн – Японії 

та США, відзначаючи, що саме цей твір відрізняється від інших романів Морі в 

дослідженні Америки як місця «постійного перетину мов, культур, ідентичності, 

простору та геополітичних кордонів» [201, c. 2]. Основою свого методу 

Д. Ісбістер називає транснаціональний феміністичний підхід у літературі, 

одним з основоположників якого є Констанс С. Річардс. Цей підхід вивчає, 

яким чином ґендер перетинається з расою, національним походженням, класом 

у ситуаціях пригнічення жінок, а також яким чином жінка протистоїть цьому 

пригніченню. Д. Ісбістер зазначає, що Кьоко Морі перебуває на перетині двох 

культур, «is shuttled between cultures and travels back and forth between them»
17

, 

що дозволяє поглянути на досвід жінки ширше, ніж можливо в локалізованому 

суспільстві, а саме цього вимагає особливий транснаціональний феміністичний 

підхід К. Річардс. Дивний вигляд має метафора «shuttled», тому що, як відомо, 

Кьоко Морі за своє життя лише двічі відвідувала Японію.  

Особливу увагу дослідниця приділяє розділам «Woman’s Place» («Місце 

жінки») та «Body» («Тіло») у творі «Polite Lies», вивчаючи, яким чином Морі 

співвідносить нюанси двох культур та суспільств, при цьому не виділяючи 
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 курсує між двома культурами, подорожує від однієї до іншої. 
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жодну з культур, та уникає будь-яких націоналістичних уподобань: «When 

criticizing gender and body politics in two societies, Kyoko Mori does not privilege 

one social context over the other. Rather, “knowing two cultures only makes” her 

angrier»
18

 [201, c. 5]. Завдяки такому відстороненню, як вважає Д. Ісбістер, Морі 

вирішує, що вона може прийняти у іншій культурі, а з чим не може 

примиритися, не дивлячись на культурні відмінності. Це твердження звучить 

суперечливо і за формою, і за сутністю. Кьоко Морі дійсно не може прийняти 

японський стиль життя. У книзі «Ввічлива брехня» прямо відображено те, що 

Заходу вона віддає перевагу і духовно, і культурно.  

Професор державного університету Північно-західного Міссурі Роджер 

Нойштадтер присвячує статтю «Набуття у перетворенні: Японія, ідентичність 

та асиміляція в мемуарах Мури та Морі» («Found in Transition: Japan, 

Identity,and Assimilation in the Memoirs of Mura and Mori», 2008) порівняльному 

аналізу автобіографій двох японсько-американських авторів – Девіда Мури та 

Кьоко Морі. У фокусі дослідження проблеми відносин цих письменників з 

Японією, питання ідентичності, а також проблема асиміляції особи азійського 

походження у США. Р. Нойштадтер вважає, що мемуари Мури та Морі 

відповідають архетипічним життєвим сценаріям чоловіка та жінки. Життя 

Девіда Мури – це одіссея, протягом якої він проходить численні випробування, 

щоб подолати стереотипи, зокрема стереотип азійської сексуальності, та 

наприкінці своєї подорожі прийняти свою ідентичність як «чужинця» і знайти 

«зцілення». На відміну від Мури, Кьоко Морі, на думку Р. Нойштадтера, постає 

проти японської культури та висловлює сильне почуття відсторонення від 

рідної культури («alienation from Japanese culture») і спорідненість з культурою 

Америки («affinity for American culture»). Твори К. Морі з цього погляду 

можуть бути інтерпретовані як «історія перетворення», набуття спільного між 

американською культурою та власним Я [261]. Так дослідник окреслив важливу 

жанрово-тематичну особливість її творчості.  

                                                           
18

 Коли Кьоко Морі критикує гендерну політику та ставлення до тіла у двох суспільствах, вона не 

віддає перевагу одному з двох соціальних контекстів. Навпаки, «знання двох культур тільки» більше 

сердить її. 



63 

 

Але Р. Нойштадтер не бачить суттєвої різниці між двома письменниками 

перш за все в тому, що елементи японських традицій та звичаїв теж органічно 

вплетені в оповідь багатьох творів Кьоко Морі. К. Нодзакі порівнює це з 

методом китайсько-американської письменниці Максін Хонг Кінгстон, зокрема 

з принципом побудови її роману «Войовниця» («The Woman Warrior», 1976) 

[210], у якому китайські казки та легенди вплітаються в автобіографічну 

розповідь. На думку К. Нодзакі, у романі Кьоко Морі «Донька Шідзуко» 

японські казки, які розповідає Шідзуко своїй доньці, схожим чином 

допомагають підкреслити атмосферу чвар та скутості в сім’ї («家族間の軋轢と

いう閉鎖的雰囲気») [372, c. 182]. Юкі згадує, як Шідзуко розповідала їй відому 

японську казку «Момотаро», змінивши, однак, усіх головних героїв: замість 

хлопчика Момотаро, якому допомагали мавпа, собака та фазан, у казці на новий 

лад з’явились дівчинка, кішка, пава та кит [252, с. 125]. Юкі пам’ятала й інші 

легенди, наприклад історії про чарівних тварин, які віддячували людям за свій 

порятунок. Одну з них дівчинка пригадує, почувши історію про те, як її мати 

врятувала коропа, що вистрибнув з води. У цей момент Юкі замислюється, про 

яку винагороду мріяла б її мати: «Not money or treasure for sure» [252, c. 122]. 

Таким чином, розуміння та глибоке переживання нещастя матері 

переплітається в уяві Юкі з японською легендою та розумінням гідності матері. 

Однак у творчості письменниці відсутнє прагнення «пояснити» японську 

культурну особливість західному читачеві. Як стверджує Кьоко Морі в деяких 

публіцистичних творах, зокрема в есе «Пейзажі», вона не почувається 

«представником Японії», який намагається інтерпретувати та презентувати 

японську культуру читачам інших культур: «I have not been able to “remain true” 

to my ancestors’ heritage, if that means understanding, accepting, and practicing their 

heritage in a close-to-the-original form in my life and my writing»
19

 [248, c. 137]. У 

цих словах – не відмова від свого коріння, як іноді інтерпретують дослідники. 

Це розуміння права на свободу вибору не тільки «свого дому», а й мови та 
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 Я не змогла «залишатись вірною» спадку своїх предків, якщо це означає розуміти, приймати та 

втілювати їхній спадок у формі, близькій до оригіналу, у моєму житті та творах. 
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культури. Тому применшувати цей вільний вибір митця і зводити весь конфлікт 

романів лише до «протесту» проти свого минулого, як це робить Річард Едер у 

рецензії на мемуари «Вода й марення» у виданні «Los Angeles Times», навряд 

чи плідно. Р. Едер відзначає двоякий характер того, як транснаціональна 

письменниця сприймає соціокультурні особливості батьківщини, а також 

пояснює такими особливостями погляду неможливість примирення з минулим 

та собою, відновлення відносин із батьком та мачухою. «Mori’s eye is cold but 

clear. Through the clarity filters the beauty of a large heritage that Mori is by now too 

American to share, but still Japanese enough to appreciate its redeeming value and to 

be in some measure restored by it»
20

 [157]. Критик прямолінійно трактує реакцію 

оповідача, вважаючи, що Кьоко Морі стала «занадто американською, щоб 

розділити цей спадок», не помічає, що оптика митця не бінокулярна, а 

тривимірна – вона бачить та відчуває не тільки як американка і не тільки як 

японка по крові, а як особистість, котра усвідомлює свою свободу вибору. Вона 

стала «іншою» і для Японії, і для Америки. 

Американська дослідниця українського походження Анета Павленко 

звертається до феномена двомовності письменників з дефісною ідентичністю, 

серед яких приділяє увагу і вивченню творчості Кьоко Морі. Зокрема, у праці 

«Мультилінгвальність, вивчення другої мови та ґендер» («Multilingualism, 

Second Language Learning, and Gender», 2001) дослідниця присвячує окремий 

розділ «Втрата ґендеру в перекладі» («Losing gender in translation») вивченню 

процесу «втрати» засобів вираження ґендерної ідентичності, коли 

письменники-іммігранти переходять з однієї мови на іншу. А. Павленко вивчає 

процес так званого «самоперекладу» («self-translation»), наголошуючи, що під 

час засвоєння іноземної мови та асиміляції в новій країні у дорослому віці 

засоби вираження ґендерної ідентичності в рідній мові також можуть змінитися. 

Одним із прикладів такої трансформації А. Павленко вважає труднощі, з якими 

                                                           
20

 Погляд Морі холодний, але ясний. Через прозорі фільтри вона бачить красу великого спадку. Морі 

стала вже занадто американкою, щоб розділити цей спадок, але все ще залишається японкою у мірі, 

достатній для того, щоб оцінити його спокутувальну цінність та щоб відчути певне оновлення завдяки 

йому. 
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стикається Кьоко Морі, розмовляючи японською мовою, і розповіді про які 

вона присвячує розділ «Language» роману «Polite Lies»: «In sum, it appears that 

as a result of second language socialization in adulthood, one’s performance of 

gender in the first language may no longer be seen as authentiс»
21

 [259, c. 163]. Не 

можна не помітити, що дослідниця не враховує свідому, а не продиктовану 

новою життєвою ситуацією принципову відмову Кьоко Морі від дотримання 

«жіночої матриці» японського спілкування. 

Як можна побачити, нині у США та Японії вивчення творчості Кьоко 

Морі значно проблематизується. Дослідники не обмежуються питаннями 

етнічності та гібридності, відкриваючи нові простори для дискурсів: жанрових, 

тематичних, компаративно транкультурних та ін.  

У вітчизняному та російському літературознавстві творчість Кьоко Морі 

системно не вивчалась. Виняток становить праця Ю. Румак, присвячена, власне, 

не літературознавчому аналізові творчості письменниці, а культурологічним 

дослідженням трансформації ґендерних образів у літературі Японії, що є 

частиною дисертаційного дослідження «Факторы формирования ґендерных 

образов в культуре Японии». Ю. Румак з соціо-історичної позиції розглядає 

творчість Кьоко Морі разом із творчістю інших японських письменниць XX–

XIX ст. – таких, як Банана Йошімото, Йоко Огава, Наомі Суенага, Фуміко Енчі 

та ін. За культурологічне джерело дослідниця обирає жіночу літературну 

творчість, яка, будучи сукупністю репрезентованих моделей поведінки, несе в 

собі цінності та установки конкретної культури, у даному випадку японської. 

Як зазначає автор дослідження у розділі «Феномен “женского литературного 

творчества” в японской культуре», унікальність японської прози полягає в тому, 

що її базові складові сформувалися саме в жіночій літературній творчості 

(зокрема, під час становлення жанру моногатарі). 

Ю. Румак стверджує, що соціокультурна ґендерна бінарність найбільш 

яскраво відображається в інтерпретації жіночих ролей та образів у літературі, 
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 У цілому, можна побачити, що в результаті соціалізації у мовному середовищі в дорослому віці 

засоби вираження гендерної ідентичності рідною мовою можуть втратити автентичність. 
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розглядаючи у творчості зазначених письменниць, у тому числі в романах 

Кьоко Морі «Самотня пташка» та «Донька Шідзуко», репрезентацію тем: 

«матріархат», «власність поколінь», «господарська власність», «жіноче 

дозвілля», «жіночі ролі», «жіноча освіта». Крім жіночого дискурсу, дослідниця 

розглядає чоловічий та ґендерно-нейтральний дискурси у розділі «Факторы 

формирования мужского и женского нарративов в национальной культуре 

Японии ХХ–ХХІ вв.» На основі виявлених закономірностей Ю. Румак 

розкриває специфіку впливу соціокультурних факторів розвитку японського 

суспільства на формування ґендерних образів, репрезентованих у японській 

літературі [73, c. 17–18]. Творчість К. Морі залучається лише як фактичний 

матеріал для соціокультурного аналізу жіночого наративу.  

У більш широкому транскультурному аспекті творчість Кьоко Морі 

розглядає професор Лондонського та Ісландського університетів, дослідниця 

Гунторанн Гудмундсдоттір. Вона присвячує книгу «Кордони: автобіографія та 

белетристика у творах постмодерну» («Borderlines: Autobiography and Fiction in 

Postmodern Life Writing») дослідженню автобіографічної творчості 

письменників транскультурної ідентичності, в тому числі аналізуючи мемуарну 

прозу Кьоко Морі («Вода й марення») у порівнянні з автобіографічними 

романами польсько-американської письменниці Єви Хоффман «Загублені у 

перекладі: життя в новій мові» («Lost in Translation: A Life in a New Language», 

1989) та канадського письменника шрі-ланкійського походження Майкла 

Ондатже «Справа родинна» («Running in the Family», 1982). У цих трьох творах 

Г. Гудмундсдоттір досліджує різноманітні можливості художнього зображення 

загубленої країни минулого письменниками-іммігрантами, виявляючи, як 

пов’язане іноземне та рідне та як ця амбівалентність виявляється в художній 

структурі тексту. Для позначення характерної риси ідентичності 

транскультурної особистості Г. Гудмундсдоттір вживає як ключове поняття 

«подвійного бачення» («double vision»), що його вводить Єва Хоффман у 

своєму автобіографічному романі. У розділі «Автобіографії та подорожі між 

культурами» («Autobiographies and Journeys Between Сultures») дослідниця 
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вивчає важливе теоретичне питання, яким чином «подвійне бачення» впливає 

на межу між художньою літературою та автобіографією [181, c. 142]. Автор 

зазначає, що під час пошуку власної ідентичності письменник створює «уявну 

батьківщину» («Imaginary homeland»), що неминуче веде до залучення елементу 

художньої вигадки («fictionality») до структури автобіографічного твору. У 

розділі «Перетинаючи кордони» («Crossing Borders») Г. Гудмундсдоттір 

пояснює це явище таким чином: «Living “simultaneously in the centre and on the 

periphery” or with what Hoffman calls “double vision” also implies an awareness of 

the possibility of having a different life, a fictional life. When one leaves a country to 

live in another, one leaves behind a possible life. Both Mori and Hoffman discuss this 

“other” life»
22

 [181, c. 179]. Подорож Морі до Японії через багато років після 

того, як вона полишила її назавжди, спонукає письменницю до роздумів, яким 

могло б бути її «інше» життя: “It was the kind of thing you knew only if you lived 

here. I will never live in this village or even in the same country. <…> I am leaving 

behind a village where all my life, under different circumstances, could have taken 

place»
23

 [253, c. 186]. 

Так само, як дослідниця Лейлані Лінда Нішіме вбачає у книзі «Вода й 

марення» риси роману-подорожі, Г. Гудмундсдоттір знаходить у творі схожість 

з «нотатками мандрівника» («travel journal») в описах Морі пейзажів її 

дитинства, але зазначає, що Морі описує не подорож до іншої країни, а спробу 

віднайти власне минуле [181, c. 179]. Зазначимо, що й у статті Кьоко Морі 

«Пейзажі» («Landscapes», 1996) вона порівнює спроби знайти свій шлях у 

японських та американських традиціях з пошуком шляху в незнайомій 

місцевості: «I have been trying for a long time to locate myself in the actual and the 

literary landscapes that surround me. <…> Trying to find my way through the 

geography of cultural and literary traditions is no different from running through the 
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 Життя «одночасно в центрі та на периферії», або те, що Хоффман називає «подвійним баченням», 

також передбачає розуміння можливості мати інакше життя, вигадане життя. Коли людина полишає 

країну, щоб жити в іншій, вона полишає також і своє можливе життя. Твори і Морі, і Хоффман описують 

це «інакше» життя. 
23

 Це можливо знати, тільки якщо тут жити. Я ніколи не буду жити в цьому селищі чи навіть у тій самій 

країні. <…> Я лишаю позаду селище, де могло б пройти все моє життя, якби воно склалося інакше. 
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cornfields and repeated red barns of the Midwest»
24

 [248, c. 136]. Крім того, Морі 

порівнює свою невизначеність у поняттях «вони», «ми», «моя/їхня культура» із 

невизначеністю дорожніх знаків, про які не можна сказати із впевненістю, що 

вони завжди мають однакове значення. 

За словами Г. Гудмундсдоттір, у пошуках власної ідентичності Морі 

намагається узгодити два образи Японії: країну її дитинства, яку вона пам’ятає, 

та країну, яку вона бачить перед собою в дорослому віці, «feeling at home and 

being foreign» [181, c. 168]. Називаючи батьківщину «зарубіжною країною» в 

романі «Вода й марення», Морі пише про можливу втрату почуття «дому» 

стосовно не лише до Японії, але й до США: «After seven weeks here in the 

foreign country that was once my home, perhaps I will not feel that returning to 

Green Bay is going home, either. I might feel more as if I am going from one foreign 

place to another»
25

[253, c. 14]. Г. Гудмундсдоттір зазначає, що К. Морі 

переживає двоякий досвід повернення до Японії, дивлячись на пейзаж 

одночасно і як турист, який вивчає незнайому місцевість, і як вигнанець, що 

бачить рідні місця. Таке вивчення письменником власних відчуттів стосовно до 

«справжньої» та «нової» батьківщини дослідниця пояснює пошуком 

ідентичності в оригінальній культурі, що є спільною рисою для багатьох 

письменників [181, с. 145]. Як буде доведено в наступних розділах дисертації, 

непоміченими дослідницею залишились зовсім не прагнення героїні відчути 

себе японкою, а перш за все її безуспішні, повні відчаю спроби примирення з 

минулим, яке так і залишається назавжди чужим. 

Тематизація співвідношення «чужого» та «рідного» у творчості Кьоко 

Морі, а також причини вибору не рідної японської, а англійської мови буде 

розглянуто у наступних розділах дисертації. 
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 Я довгий час намагалась віднайти своє місце у реальних та літературних пейзажах, які мене 

оточують. […] Спроби знайти шлях у царині традицій нічим не відрізняються від подорожі через 

кукурудзяні поля та однакові стайні Середнього Заходу. 
25

 За сім тижнів у цій чужині, яка була колись моїм домом, можливо, я так само більше не відчуватиму, 

що, повертаючись до Грін Бей, я їду додому. Може, це буде більше схоже на подорож з однієї зарубіжної 

країни до іншої. 
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Висновки до розділу 1 

 

Помітне зростання досліджень азійсько-американської літератури США 

на Сході та Заході свідчить про переакцентування, дегетоїзацію цих 

літературних явищ, відмову від зведення своєрідності цієї літератури до 

ідеологічної сітки (етнічна самобутність, екзотизм, гібридність тощо). Як 

свідчить наведений аналіз теоретичних досліджень, різко змінюватись ця 

ситуація почала під впливом розповсюдження концепцій постетнічності та 

транскультурації. 

Окреслилась тенденція послаблення уваги виключно до етно-культурної 

домінанти творчості письменників азійського походження. Етно-культурний 

радикалізм поступово сходить нанівець, все більш виразно лунають заклики 

відмовитися від західноцентричних оцінок та маргіналізації творчості 

письменників за етнічною та ґендерною ознаками. На авансцену виходять 

теоретики, які обстоюють пріоритет не національних, ідеологічних, 

політкоректних підходів у дослідженнях, а літературознавчих 

(постструктуралістських) процедур виявлення художньо-естетичного 

новаторства у творчості азійсько-американських письменників, доробок яких 

збагачує американську літературну традицію. 

Дослідження доробку Кьоко Морі в Японії та США – це спроби відмови 

від біографічного й автобіографічного (К. Нодзакі, М. Усуі), етно-культурного 

(Р. Нойштадтер, К. Зітлоу, Л. Стовер), феміністичного (М. Ііда, Д. Ісбістер) 

аспектів у вивченні її творчості. Інтерес науковців зміщується із соціологічних 

та етно-культурних проблем до художньо-естетичних. Починають вивчатися 

жанрові особливості її творів: від роману виховання (К. Токунага) до 

ретроспективних «розширених марень» (К. Мідзусава). 

Однак ще відчувається брак конкретних жанрологічних характеристик її 

творів, особливостей семантики та поетики її книг, інтеракції з літературою 

США та Японії, співвіднесення із сучасним розвитком літератури. 
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У зв’язку з виникненням нових напрямів у дослідженні культури епохи 

глобалізації спостерігається новий виток гострої полеміки стосовно 

транскультурного характеру творчості К. Морі, відмови від рідної мови та 

культури. Предметом теоретичної дискусії стає транскультурний феномен її 

творчості. 

Не тільки американські дослідники, але й науковці на першій батьківщині 

письменниці (К. Н. Нодзакі, М. Усуі, К. Мідзусава, К. Токунага, М. Ііда, 

К. Ватанабе та ін.) відзначають, але не аналізують транскультурний характер її 

творчості, підкреслюючи жанрові особливості творів. Однак основний потік 

досліджень творчості Кьоко Морі, як і раніше, пов’язаний з етнічною 

проблематикою азійсько-американської літератури (драма пошуку ідентичності, 

становище жінки в культурі Японії тощо). Її творчість вивчається оглядово і 

побіжно. 
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РОЗДІЛ 2. МАНІФЕСТИ ТВОРЧОСТІ КЬОКО МОРІ: ТЕОРІЯ 

«ВІТАЛЬНОГО» ЖАНРУ 

Write about things you know, 

but don’t understand. 

Kyoko Mori 

 

Кьоко Морі зсередини своєї творчості літературно-критично, теоретично 

осмислювала та відстоювала особливий мовний та жанровий код своєї 

«вітальної» прози. Її літературно-критичні рефлексії, які за силою протистояння 

усталеним уявленням про літературу нагадують жанр творчих маніфестів, не 

передують письменницькій діяльності, а супроводжують її. Тому так важливо 

розпочати аналіз її творчості з вивчення цих маніфестів як важливої 

передумови аналізу в наступних розділах дисертації. 

У різні роки було написано есе «Чи має значення ґендер?», «Уявити 

мемуари, згадати роман», «(Авто)біографія: творчість заради моїх мовчазних 

матерів», «Пейзажі», «Розрада через недосконалість», а також задекларовано в 

численних інтерв’ю її погляди на завдання літератури. У центрі роздумів та 

декларацій кардинальна проблема літератури – правда життя, схоплена словом. 

Тому не стільки формально-жанрові характеристики літератури, скільки 

сутність літературної творчості та завдань письменника – головна проблема 

всіх літературних маніфестів К. Морі. Важливо наголосити, що її, філолога за 

освітою, викладача курсу Creative Writing, хвилюють ті ж проблеми літератури 

епохи постмодернізму, які стоять у центрі історико-літературних досліджень 

сьогодні: розмиття видових та жанрових меж, інтеракція жанрів, синкретизм 

методів, перегляд усталених систем, художній код реальності, проблема автора 

тощо. Проблематика її літературно-критичних праць різноманітна. 

Характерною рисою, яка виявилась уже в перших статтях, було прагнення 

привернути увагу до неканонічних жанрів – перш за все до мемуарної прози, 

есе, автобіографії. 
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Наприкінці ХХ ст. інтерес до мемуаристики, яку А. Ахматова назвала 

«непроявленим жанром», помітно зростає. Нині теоретики постмодернізму 

називають жанр мемуарів «вишукано постмодерністським», «fashionably 

postmodern», оскільки він не визначає чітких кордонів між приватним і 

публічним, між суб’єктом та об’єктом, а піддає сумніву всі логоцентричні 

дихотомії [237]. Це, як зазначає Н. Міллер, закладено в самому терміні 

«мемуари», який означає і акт спогадів, і акт запису, що робить ці спогади 

«офіційними»: «What resides in the province of the heart is also what is exhibited in 

the public space of the world»
26

 [237, с. 2]. Сідоні Сміт зазначає, що в сучасних 

літературознавчих дослідженнях терміни «автобіографія» та «мемуари» часто 

використовуються як взаємозаміннимі, однак, на її думку, відмінності між ними 

є. Вона наголошує, що мемуари історично розташовують суб’єкта в 

соціальному середовищі, і увага в таких творах спрямована більше на життя та 

дії оточуючих, ніж на самого оповідача, який може виступати і спостерігачем, і 

учасником подій, котрі описує [300, c. 198]. 

Звернення до жанру автобіографії дослідники, зокрема Бендзи Джанг, 

Роджер Нойштадтер, Анета Павленко, вважають характерним для письменників 

транснаціональної ідентичності доби постмодернізму. Бендзи Джанг 

виокремлює автобіографію як один з основних жанрів, що зустрічаються серед 

творів японсько-американських письменників. Р. Нойштадтер зазначає, що саме 

жанр мемуарів у сучасній американській літературі перестав бути лише 

«оповіддю про життя видатної особи», зсуваючи фокус жанру на іншу 

тематику: «The memoir has opened up a new kind of narrative authority for anyone 

whose personal stories fall outside the central narratives of worldly success, of moral 

and spiritual growth, or of power and its exercise--once the main themes for 

American autobiographical writing»
27

 [261, c. 81–82].  

                                                           
26

 Те, що живе в серці, водночас оприлюднене для всього світу. 
27

 Мемуари відкрили новий тип наративного впливу для будь-кого, чиї особисті історії виходять за 

межі центральних наративів життєвого успіху, морального або духовного зростання, або влади та її 

застосування – тих тем, які колись були головними в американських автобіографіях. 
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Кьоко Морі, належачи до «материнської» культури, в якій, за її 

спостереженнями, «nobody was supposed to talk about personal feelings» («ніхто 

не має розповідати про особисті почуття») [250, c. 193], звертається до жанру 

мемуарів та автобіографій (як теоретик і як письменник) та створює проникливі 

особисті життєві ситуації, об’єднуючи при цьому мемуарну прозу та сюжети 

своїх романів у цілісну оповідь. Особистісна природа прози (автобіографій, 

мемуарів, щоденників, я-романів) – у центрі її літературних маніфестів. 

Так, в есе «Уявити мемуари, згадати роман» (2005) Кьоко Морі, не 

вдаючись до теоретичної жанрологічної дискусії щодо проблем не тільки 

статусу мемуарів, природи документальності та художності, яка на Сході й 

Заході триває вже давно та поки що залишається відкритою, стверджує своє 

розуміння сучасної художньої прози, підкреслюючи рухливість її меж всупереч 

усталеним уявленням. Це звучить у самій назві есе, в якій мемуарність та 

романність прози навмисне не розведені, а декларується їх єдність у потоці 

творчості. Про це давно пишуть і відомі теоретики. Л. Я. Гінзбург зазначає: 

«романист и мемуарист как бы начинают с разных концов и где-то по дороге 

встречаются в единстве события и смысла». Саме в цьому дослідниця вбачає 

народження художнього образу та «пробудження естетичного життя»: автор, 

який є одночасно і мемуаристом, і романістом, прокладає шлях від факту до 

його значення [23]. 

 В одному з інтерв’ю К. Морі, говорячи про свій творчий метод, 

співвідносить документалістику та написання художніх творів як два полюси 

письменництва: розповідати про те, з чим не стикався, або про те, що пережив 

сам. За словами К. Морі, зазвичай письменник обирає шлях між цими двома 

полюсами. Свою філософію письменництва називає двоякою, оскільки вона 

ніколи не пише про те, чого не знає з власного досвіду, будуючи на матеріалі 

спогадів не тільки твори, які позиціонуються як мемуарні та автобіографічні 

(«Вода й марення», «Ввічлива брехня», «Пряжа»), а й романи («Донька 

Шідзуко», «Самотня пташка»): «My philosophy is that you can’t write enough 
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fiction on something that didn’t happen»
28

 [112]. Документалістику ж вона вважає 

«зовсім іншим видом творчості» («a different type of creativity») та стверджує, 

що ніколи до неї не зверталась. У своїх інтерв’ю («At Mason: Conversation with 

Kyoko Mori», 2012), есе «Уявити мемуари, згадати роман» («Imagining a Memoir, 

Remembering a Novel», 2005), «(Авто)біографія: творчість заради моїх 

мовчазних матерів» («(Auto)biography: Writing for My Silent Mothers», 1989) та 

інших письменниця розповідає, що завжди покладається на пам’ять під час 

написання художніх творів, але може при цьому змінювати певні деталі, адже 

зміна однієї з них «відкриває двері для сотні інших можливостей»: «There is a 

kernel of truth at the center of the invention, but the kernel is almost unrecognizable. 

Changing one significant detail opens doors to other inventions»
29

 [247]. У цьому 

вона підтримує свого наукового керівника Т. Бонтлі, який стверджував, що 

бажання написати роман складається з двох протилежних поштовхів: прагнення 

щось вигадати і прагнення поглянути в сутність речей («to look within»). 

К. Морі дотримується саме таких творчих настанов: «Fiction happens when these 

two contradictory impulses collide and merge»
30

 [247]. 

Таким чином, Кьоко Морі створює маніфест свого «вітального» 

граничного жанру: в написанні і художніх, і мемуарних творів письменниця 

однаково покладається на свої пам’ять та уяву.  

Есе «Уявити мемуари, згадати роман» можна вважати головним 

маніфестом творчості Кьоко Морі, в якому вона описує основні принципи свого 

підходу до письменництва, зокрема до написання прозових творів. Мемуари, за 

словами письменниці, є жанром, який скоріше «відтворює» («recreate»), аніж 

«перераховує», «викладає» («recount») події. Описуючи не тільки власний 

досвід, але й долучаючи досвід інших письменників, К. Морі зазначає, що 

автори вдаються до різноманітних прийомів з метою «зберегти цілісність 

закінченого твору» – поєднання двох реальних прототипів у єдиний образ, 

                                                           
28

 Моя філософія полягає в тому, що неможливо написати художній твір про те, чого не трапилось. 
29

 У кожній вигадці є зерно правди, але це зерно майже неможливо впізнати. Зміна однієї значної деталі 

відкриває двері для інших вигадок. 
30

 Художній твір виникає, коли ці два протилежні імпульси зіштовхуються та поєднуються. 
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маніпулювання часом та простором: «A memoir is a piece of writing that recreates 

rather than recounts a series of events from the writer’s memory. Just about everyone 

who has finished a memoir admits to having manipulated the time scheme so that an 

event that actually took place over two months is condensed into a one-month-long 

episode, or two real-life people are composited into one character – not to spare the 

writer or other people embarrassment, but to honor the integrity of the finished 

work»
31

 [247].  

Так автор «уявляє мемуари»; з іншого боку, залучаючи спогади з 

власного життя або історії інших людей, письменниця, як вона сама це називає, 

«згадує роман». Одним з провідних у творчості К. Морі є мотив втрати матері, 

який виступає не стільки узагальненим, скільки особистісним досвідом, 

формуючим поетику творів письменниці. У романі «Донька Шідзуко» (1993), 

який було опубліковано першим, майже з хронологічною точністю 

відтворюються події з її дитинства. Другий роман «Самотня пташка» (1995), 

хоча й подає ключові події дитинства К. Морі у зміненому вигляді, не менше за 

перший твір сповнений емоційно вірогідних деталей життя письменниці, що 

перетворює його на «альтернативну літературну автобіографію». Так у 

художній простір проривається життя, яке може бути і не опосередковане 

фабульною вигадкою. Перефразовуючи відомий вислів М. Фуко «Memory is a 

fundamental tool, a technology of power» [166, c. 16–49], пам’ять і процес 

спогадів є для Кьоко Морі технологією мистецтва (а не влади).  

Розкриваючи свою лабораторію творчості, К. Морі зазначає: «I don’t write 

because I have something important to say or because I have so many stories to tell. 

My impulse isn't ideological, thematic, or primarily narrative. Whether I’m writing 

fiction or nonfiction, I always struggle with the plot»
32

 [247]. У центрі її роздумів – 

                                                           
31

 Мемуари – це твір, який радше відтворює, а не перераховує події. Майже кожен письменник, який 

написав мемуари, зізнається, що маніпулював з часовою схемою таким чином, що подія, яка насправді 

тривала більше двох місяців, перетворилась на епізод довжиною в один місяць, або дві реальні людини 

поєднані в одному персонажі – не для того, щоб позбавити письменника або інших людей сорому, а для 

підтримання цілісності завершеного твору. 
32

 Я пишу не тому, що маю сказати щось важливе, і не тому, що в мене є багато історій, які я хочу 

розповісти. Мій поштовх не є ідеологічним, тематичним або просто наративним. Коли я пишу чи то 

художній твір, чи то нехудожній, я завжди маю складнощі з сюжетом. 
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співвідношення спогадів та вигадки і у мемуарному жанрі, і у жанрі роману. 

Вона наголошує на їх нероздільності у процесі творчості, у процесі написання 

твору, що ґрунтується на власному досвіді, власних спостереженнях, 

пережитих трагедіях. Кьоко Морі торкається проблеми, яка завжди вважалась 

центральною та жанровизначальною. Для неї мемуари – це не простий запис 

спогадів, це перш за все напружений творчий процес. Саме в цьому 

проявляється принципова відмінність поглядів К. Морі від розуміння жанру 

мемуарів теоретиками різних шкіл та напрямів. Аналізові жанрової поетики 

мемуарної прози присвячено розділ 4 «Метаморфози мемуарного жанру у 

творчості Кьоко Морі». 

 Про співвідношення факту і вимислу в мемуарній прозі писала 

Л. Гінзбург, підкреслюючи суттєву відмінність між «життєтворчістю» та 

документальною літературою. Життєтворчість «будує життя за законами 

мистецтва», тоді як документальна література зобов’язана зберегти природу 

життєвих фактів. Кьоко Морі, навпаки, «уявляючи» свої мемуари, вибудовує 

твір саме за законами художнього мистецтва, відступаючи від принципу суто 

документальної літератури зберегти факти життя неопосередкованими та 

незміненими. 

На думку літературознавця В. Полонського, в мемуарах зображення 

особистості автора відходить на другий план, не позбавляючи при цьому твір 

певної авторської суб’єктивності. Кьоко Морі ж дотримується прямо 

протилежних творчих настанов: суб’єктивність та цінність зображення своїх 

внутрішніх переживань для неї переважає над точністю викладення подій 

минулого. 

Уявлення К. Морі про сутність мемуарних та автобіографічних творів 

виявляються близькими до концепції відомого літературознавця В. Халізєва, 

який розглядає мемуари як позахудожній жанр, однак зазначає, що цей жанр не 

є суто документальним. Спільною рисою мемуарів та художніх творів 

В. Халізєв вважає значущість у них авторського начала, голосу автора та 

особистісної емоційної забарвленості [91, c. 50, 243].  
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Найбільш важливим «винаходом» письменника при цьому К. Морі 

називає наратора: «But reinvention isn’t simply a matter of changing details here 

and there to give the story a more streamlined shape. The person who is speaking in 

the memoir – the narrator – is the writer’s most important invention»
33

 [247]. Це 

скоріше акт уявлення, аніж спогадів. Наратор у мемуарах – такий самий 

елемент художньої вигадки, як і в романі: «the invention of this persona is an act 

of imagination rather than memory». Вона впевнена, що «уява може 

трансформувати пам’ять» («imagination can transform memory») [247]. 

Щодо ролі та функції наратора в різних жанрах пишуть багато теоретиків, 

вбачаючи у цій фігурі важливий жанроформівний принцип. Наратор, за 

визначенням літературознавця В. Тюпи, – це загальний термін, що вживається 

для позначення оповідача історії, абстрактної фігури, яка пов’язує в єдине ціле 

фрактальні ділянки наративного тексту. Наратор виступає втіленням 

інтенціональності оповіді [86]. Як зазначав ще М. Бахтін, автор твору 

співвідноситься із наратором таким чином, що автор є носієм зображувального 

начала, який створює всі інші образи, у тому числі наратора, а також так 

званого «образу автора». До створених образів, що визначаються та 

вимірюються своїм відношенням до автора-людини, М. Бахтін зараховує і 

образ героя автобіографічних творів: автобіографій, мемуарів, щоденників, і 

образ героя у оповідях від першої особи [7]. 

Американський наратолог С. Чатман теж вважає, що будь-який наратор є 

«інструментом вигадки» («a tool of the invention»). Його слід відрізняти від 

імпліцитного автора, який сам є фігурою, що вигадує: «As inventor, the implied 

author is by definition distinguishable from the narrators, who are invented»
34

      

[136, c. 85]. 

Відомо, що основою для першого мемуарного твору Кьоко Морі стали її 

нотатки, зроблені під час восьмитижневої подорожі до Японії, отже, образ 

                                                           
33

 Але заново щось вигадувати не означає просто змінювати ті чи інші подробиці історії, щоб надати 

твору більш плавної течії. Особа, яка розповідає у мемуарах – наратор – є найважливішим винаходои 

письменника. 
34

 Як той, хто вигадує, імпліцитний автор за визначенням відрізняється від нараторів, які є вигаданими. 
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наратора так чи інакше перетинається з образом К. Морі як автора. В есе 

«Уявити мемуари, згадати роман» вона описує наратора, «the self that was the 

raw material of [her] memoir», створеного в перших чернетках, як «роздратовану 

та нецікаву» особу («agitated and boring»). Ця особа, як стверджує сама 

письменниця, протягом восьми тижнів лише скаржилась, а вся її подорож була 

тільки безладною купою зустрічей, прогулянок, поїздок, що супроводжувались 

почуттями страждання та обурення. Розуміючи, що це не той образ, з яким вона 

хотіла б працювати як письменник, і не той наратор, який може зацікавити 

читача, Кьоко Морі «реконструювала» події, переосмисливши їх, створила при 

цьому інший образ оповідача та уявила те, чого особисто не могла осягнути («I 

would have to imagine my way around her blind spots»
35

) [247]. Теоретичні 

погляди Кьоко Морі та її художня практика знаходять взаємне дзеркальне 

відображення. 

Так у творі виникає не лише образ наратора, дещо інакший від реальної 

особи автора, а й відбувається процес створення художнього образу, про що 

стверджують японські й американські дослідники. У працях, присвячених 

вивченню творчості К. Морі, японська дослідниця К. Нодзакі називає образ, від 

імені якого ведеться оповідь, саме 主人公 (яп. «головний герой»), а не ナレータ

ー або 語り手 (яп. «наратор»), тим самим підкреслюючи, що це синтетичний 

автобіографічно-художній образ [372, c. 178–179]. М. Брукс у книзі «Важкі 

історії» цитує слова К. Морі: «<…> the most fundamental thing about writing is 

that the persona in the book is not all of who you are. Even right now. It’s like a part 

of who you are, strengthened many times»
36

 [125, c. 64-65]. Під час конструювання 

наратора та створення загальної концепції роману К. Морі, спираючись на 

записи, зроблені під час подорожі, об’єднала декілька розрізнених епізодів 

ранкової пробіжки у рідному місті Кобе, відчуваючи, що саме таким чином 

вона здатна виразити свою сутність: «<…> I know that this movement forward – 

                                                           
35

 Мені довелось вигадувати шлях, щоб покрити її сліпі місця. 
36

 <…> Найбільш важливим у літературній творчості є те, що особа у творі не повністю відповідає 

особі, якою ти є. Навіть зараз. Це ніби частина того, ким ти є, посилена в кілька разів. 
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propelling myself through space – is the pure essence of who I am»
37

 [247]. У той же 

час відсутність чітких думок дозволяє письменниці заповнити цей «вільний 

простір» («I wrote into that space»), трансформуючи спогади за допомогою уяви. 

Стає зрозумілим, що це не тільки фізичний рух, але й духовна подорож: 

кожного разу, коли Кьоко Морі як героїні романно-мемуарного твору 

доводиться прийняти важливе рішення, або в момент усвідомлення важливого, 

вона вирушає на пробіжку, яка допомагає одночасно і фізично, і духовно 

дістатись мети. 

Німецький філолог Вольф Шмід у монографії «Наратологія» (2003) 

називає певну часову відстань між Я, що оповідає, та Я, про яке ведеться 

оповідь, характерною для класичної автобіографічної оповіді. Протягом цього 

проміжку часу Я динамізується, розвивається, при цьому обидва Я постають як 

образи, пов’язані психофізичною ідентичністю. Крім цього, для 

автобіографічного наратора, на думку В. Шміда, характерна тенденція до 

певної стилізації свого минулого Я: прикрашання минулої поведінки чи, що 

відбувається частіше, зображення її в більш «похмурих барвах» [95, c. 53]. 

Переосмислюючи власний досвід, К. Морі у творі «Вода й марення» вводить 

наратора, який перебуває «над» особою, що пережила ці події у реальності. В 

інших автобіографічних творах К. Морі («Ввічлива брехня», «Пряжа») 

відбувається схоже конструювання образу наратора. 

У літературно-теоретичних есе про творчість Кьоко Морі звертає увагу на 

все: як передається особистісна історія, чи важливий вибудуваний сюжет, як 

звучить слово, котре несе правду життя. Захоплення словами, які для 

письменниці одночасно «загадкові та звичайні» («mysterious and ordinary at 

once») завжди в центрі її творчих маніфестів. «Цікавість до мови» виявляється 

для Кьоко Морі головним засобом розкриття та усвідомлення для неї самої 

сутності твору, адже, за словами письменниці, змістовне наповнення 

поетичного чи прозового твору стає яснішим завдяки роботі з мовою, і не 

завжди письменник розуміє структуру майбутнього твору від самого початку 

                                                           
37

 <…> Я знаю, що цей рух уперед – просування крізь простір – це чиста сутність того, ким я є. 



80 

 

роботи над ним: «Words lead us to the heart of the matter. In writing both nonfiction 

and fiction, I rely on memory and imagination in this process of letting the words 

lead me to the central story»
38

 [247]. Увага митця до того, як звучить і що несе 

слово, – важлива і для автора мемуарів, і для романіста. Крім того, процес 

творчості, під час якого слова «ведуть» письменника до суті речей, К. Морі 

порівнює з подорожжю без карти або дорожніх знаків: коли вона починає 

писати, то знає лише загальний напрям, у якому вона «подорожує», але 

подробиці стануть ясними лише наприкінці шляху [247]. 

Як зазначає М. Бахтін у праці «Автор та герой в естетичній діяльності», 

хоча мова і є матеріалом літературного твору, неможливо уявити, що 

письменник працює з мовою лише формально, не виходячи за її межі просто як 

мови. Художній прийом є засобом обробки змісту художнього твору за 

допомогою певного матеріалу, але він не може бути спрямований на просту 

обробку матеріалу, тобто бути суто лінгвістичним прийомом. Мова для митця – 

засіб художньої виразності, отже, творча свідомість письменника – це не тільки 

«мовна свідомість», а мовний матеріал стає лише засобом та пасивним 

інструментом творчості [7, c. 177–178]. Кьоко Морі в есе «Повтори» пише, що 

для неї робота зі словом, задоволення від перебудови сюжетів та речень, 

перехід від спонтанної творчості до стилізації – це те, заради чого вона пише 

свої твори. Пояснюючи це, вона цитує слова Ван Гога: «You have to do several 

of [repetitions] before you find a whole with character»
39

 [256]. 

Цю роботу вона детально аналізує у своїх маніфестах творчості. В 

інтерв’ю «At Mason’s» письменниця порівнює процес написання мемуарів з тим, 

як вона наводить лад у кімнаті, де панує безладдя. За словами К. Морі, зазвичай 

її перші нариси виходять занадто об’ємними та невпорядкованими, і сам процес 

творчості полягає в «задоволенні зробити їх меншими» («pleasure of making it 

smaller») [112]. Але після того, як вона позбавляється громіздких пасажів та 

слів, зайвих сцен, персонажів чи подій, рукопис здається їй порожнім. Про це 

                                                           
38

 Слова ведуть нас до суті. У написанні і художніх, і нехудожніх творів я спираюсь на спогади та уяву, 

дозволяючи словам вести мене до центральної історії. 
39

 Ти маєш зробити декілька повторів, перш ніж знайдеш єдність з персонажем. 
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вона пише в есе «Уявити мемуари, згадати роман»: «Now that I’ve gotten rid of 

all the bad writing, there is scarcely anything left, just empty, pure words» [247]. 

«Гладка поверхня» приховує істинне значення, яке письменниця має відшукати 

через найменші тріщини: «I’ll begin to find small cracks on that cleaned-up surface, 

and underneath the cracks, something murky and possibly interesting» [247]. І це 

також «repetitions», «повтори», які становлять основу її творчого процесу. 

Кьоко Морі, обираючи мовою самовираження англійську замість рідної 

японської, змінює і саму систему символів, яку запозичує для своєї творчості. У 

творі-маніфесті «Ввічлива брехня» письменниця стверджує, що традиційна 

система символів, усталена в японській літературі, не дає такої свободи 

самовираження, яку дає свобода оповіді в американській літературі: «The 

paradox of contemporary American literature is that the more specific and detailed 

the writing is, the more powerful and rich is potential impact: the genuinely 

individual voice can also by universally appealing»
40

 [250, с. 151]. Однак в есе 

«(Авто)біографія: творчість заради моїх мовчазних матерів», опублікованому 

раніше, у 1989 р., вона висловлює розуміння, що англійська мова не 

обов’язково є мовою, що дає свободу («…English is not necessarily a liberating 

language»). Не відчуває вона й зв’язку з англомовною літературною традицією, 

«літературними праотцями» – Чосером, Шекспіром, Еліотом, так само як і з 

більшістю письменників-японців. Натомість, у процесі формування власного 

творчого методу К. Морі декларує особливий зв’язок з культурним спадком 

своєї матері та «її матерів», зазначаючи, що саме через матір обидві культури, 

західна та східна, сформували її спадок [255, c. 37].  

В есе «Чи має значення ґендер» Кьоко Морі міркує про особливості 

жіночої прози, зазначаючи, що вміння помічати найменші, але значущі деталі 

вона завжди асоціювала саме з творчим методом жінок-письменниць: «This way 

of noticing the small things that reveal a lot: I’m sure men can do it, too, but it’s 

something I’ve always associated with my mother and the other women in our family, 

                                                           
40

 Парадокс сучасної американської літератури полягає в тому, що чим більш особлива та детальна 

мова твору, тим сильніший потенційний вплив на читача: по-справжньому особистий вираз може бути 

універсально привабливим. 
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and later, with women writers like Austen, the Brontës, Edith Wharton. And this was 

before I discovered the great essay writers like Virginia Woolf, Maxine Hong 

Kingston, Joan Didion, Natalia Ginzburg»
41

 [244]. В одному з інтерв’ю К. Морі 

згадує твір Сью Міллер «Після моєї смерті» («While I Was Gone»), в якому 

розкрито «психологічні моменти правди» [101]. Як буде показано у подальших 

розділах нашого дослідження, Кьоко Морі залучає такий метод і до власної 

творчості: вміння помічати та по-особливому переживати «моменти буття» 

споріднює її твори з творами Вірджинії Вулф. Про це детальніше йдеться у 

підрозділі 4.1 «Тематика та проблематика сповідально-ліричної прози “Вода й 

марення”». 

Свою літературоцентричну поетику К. Морі втілює у третьому 

мемуарному творі «Пряжа: згадати шлях додому» («Yarn: Remembering the way 

home») у метафорі творчості й письма. К. Морі із притаманною їй філологічною 

інтуїцією порівнює процес творчості з «ниткою» («thread») та «пряжею» 

(«yarn»), залучаючи відповідні метафоричні та літературознавчі сенси. Thread – 

це й дещо міцне та стримуюче, як загальна тема, що надає значення словам і 

думкам. Так народжується асоціація з англійськими сталими виразами «to lose 

the thread» («загубити нитку») або «narrative thread» («лінія оповіді»). Для неї 

пошук «нитки» оповіді є невід’ємною частиною творчості. В есе «Розрада через 

недосконалість» К. Морі пише: «Whatever turmoil I feel is about how the piece is 

or isn’t coming together – <…> that I can’t quite find the thread of what hold all the 

details together»
42

 [251]. 

Крім того, помилку, зроблену під час шиття ниткою, важко чи навіть 

неможливо виправити. І навпаки, yarn може розтягуватись і давати простір. 

К. Морі наводить і інше метафоричне та літературознавче значення цього 

слова: «a long, pointless, amusing story whose facts have been exaggerated» – 
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 Це вміння помічати найменші речі, які багато розкривають: я впевнена, чоловіки також так можуть, 

але я завжди асоціювала це з моєю матір’ю та іншими жінками нашої родини, а пізніше з такими 

письменницями, як Остін, сестри Бронте, Едіт Вортон. І це було ще до того, як я відкрила таких видатних 

авторів есе, як Вірджинія Вулф, Максін Хонг Кінгстон, Джоан Дідіон, Наталія Гінзбург. 
42

 Яке б збентеження я не відчувала, причина тому – те, як мій твір виходить або не виходить цілісним 

– <…> те, що я не можу вхопити нитку, яка тримає всі деталі докупи. 
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«байка», «анекдот», пояснюючи, що саме таким завжди був її спосіб 

художнього мислення [254, c. 25–26].  

Для неї твір – це не відполірований простір, для неї важливо залишити 

сирий та видимий матеріал життя, розбивши красиву поверхню, оголивши 

темну глибину почуттів. Образ гладкої поверхні, який К. Морі неодноразово 

вводить у свої есе, зустрічається і в статті «Розрада через недосконалість»: «No 

matter what I write, the first draft I finish is too neat and ordered, almost too 

beautifully written in a superficial way. There’s a lot of control there, maybe too 

much control. To get my books to be everything they are meant to be, I have to go 

back and crack open the beautiful surface and pull out the murky depth of feeling»
43

 

[251]. За словами письменниці, повернення до певних сюжетів та історій, 

переписування їх декілька разів допомагає їй упорядкувати думки та поглянути 

під іншим кутом на власну реакцію на події.  

Задуми, які К. Морі мала на самому початку створення книги, можуть 

реалізуватись в інший спосіб, неочікуваний навіть для самої письменниці, яка 

впевнена: «No writer can keep all of it in his or her head, but even poets don’t 

always know what their poems mean until they have arrived at the final copy»
44

 [247]. 

Вона усвідомлює, що такий повільний та неефективний, на перший погляд, 

спосіб віднайти правильні слова – це єдина для неї можливість «перенести 

думки на сторінку»: «Thruth takes a long time to understand even if it comes to us 

in our own words. <…> The book could not have been transported from the mind to 

the page in any other way»
45

 [247]. 

Як буде доведено в розділах 3 «Метажанровий феномен художньої прози 

Кьоко Морі» та 4 «Метаморфози мемуарного жанру у творчості Кьоко Морі», 

поетиці її прозових творів притаманні задекларовані в її маніфестах принципи 

                                                           
43

 Що б я не писала, моя перша чернетка завжди виходить занадто акуратна та впорядкована, ззовні 

завжди занадто красиво написана. У ній багато контролю, можливо, навіть забагато. Щоб зробити мої 

книги такими, якими я їх задумала, я повинна повертатись та розбивати красиву поверхню, щоб витягнути 

назовні темну глибину почуттів. 
44

 Жоден письменник не може тримати це все у голові, але навіть поети не завжди розуміють, що 

означає їх вірш, поки вони не дійдуть до фінальної версії. 
45

 Час необхідний для того, щоб зрозуміти правду, навіть якщо це правда, сказана нашими власними 

словами. <…> Книгу жодним іншим чином не можна перенести з думок на сторінки. 
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thread і yarn. Зберігаючи чітку оповідну лінію та лаконічність мови, романи 

Кьоко Морі не позбавлені «простору», в якому поєднуються різноманітні деталі, 

що особливо яскраво виражено у творах «Ввічлива брехня» та «Вода й 

марення». Аналізуючи свій підхід до написання першого роману «Донька 

Шідзуко», основою якого стали чотири оповідання з її дисертації, К. Морі 

порівнює письменництво з плетінням безшовного светра: працюючи на основі 

базової схеми та переробляючи виріб декілька разів, вона кожного разу має 

можливість навчитися чогось нового. Врешті, оповідання не стали основною 

частиною майбутнього роману, а лише «рукавами», до яких письменниця мала 

«дов’язати» решту твору [254, c. 62–63]. 

Слід зазначити, що образи нитки та пряжі в маніфесті «Пряжа» 

багатогранні та охоплюють, крім іншого, відмінності традиційно японських та 

американських соціальних підвалин у світовідчутті К. Морі. Так, з образом 

нитки, thread, письменниця пов’язує відносини з мачухою: Мічіко, 

висловлюючи загальнояпонське ставлення до шлюбу, звинувачувала Кьоко 

Морі у відсутності необхідних якостей та вмінь, якими повинна володіти 

дружина, а отже, вона тільки осоромить свою сім’ю, якщо колись вийде заміж. 

Однак у шлюбі зі своїм американським чоловіком К. Морі знаходить свободу 

стосунків і ставлення суспільства, якої вона не могла б мати в Японії. Такі 

гнучкі відносини письменниця теж порівнює з пряжею: «In the meantime, as 

long as we both chose, ours could be a marriage of yarn: two flexible strands 

connected loosely into a warm sweater, a good story instead of a terrible lesson»
46

 

[254, c. 25-26]. 

В одному зі своїх інтерв’ю Кьоко Морі тлумачить образ пряжі як широку 

метафору: не можна покладатися лише на інтуїцію, іноді доводиться й 

дотримуватись правил. Але при цьому не можна бути скутим правилами. Це, за 

словами письменниці, стосується чого завгодно – чи то написання книги, чи 

сімейного життя [101].  

                                                           
46

 Іноді, якщо ми обидва на це погоджувались, наш шлюб міг бути схожим на пряжу: дві еластичні 

нитки, вільно сплетені у теплий светр, хорошу історію замість жахливого уроку.  
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Л. Гінзбург називала таку прозу «душевным опытом, претворяемым в 

осознанную структуру» [23, c. 17]. Письменник вирішує для себе, які елементи 

плинного душевного життя він може і хоче закріпити та висловити для себе й 

інших.  

Необхідність у такій прозі, прозі особистої правди, в якій вбачається 

текстуалізація життя, відчувається все більше у різних літературах. У літературі 

США ця тенденція найбільш яскраво виявлена у творчості Джона Барта, 

Стівена Діксона, Джозефа Хеллера та ін. Аналізові цієї тенденції у сучасній 

американській літературі присвячено дисертацію Ю. Гончарової «Поэтика 

автобиографизма в американской литературе конца XX - начала XXI века: 

критическая рефлексия и художественная практика» [24]. 

Твори Кьоко Морі багатопланові. У них немає історії життя й точності 

факту, тому це не автобіографія, але це і не его-література. Тут немає переваги 

вигадки над фактом, про яку пише С. Дубровскі, і в них немає наслідування рис 

японського ватакуші-шьосецу, оскільки образ оповідача весь час троїться та 

перетікає. На відміну від жанру роману, в якому автор прихований, та від 

мемуарних жанрів, у яких автор відкрито зображений, у творах Кьоко Морі 

співіснують автор як біограф-наратор, автор як оповідач та автор як герой 

спогадів про своє минуле й теперішнє. 

Таким чином, К. Морі теоретично розробляє жанрові ознаки своєї прози – 

і мемуарної, і художньої. Вона критико-аналітично окреслює основні закони 

свого «вітального» жанру, в якому мемуарність та автобіографізм – обов’язкові 

грані нової художності.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Кьоко Морі не випадково заслужила звання «одного з найбільш 

неповторних письменників світу» («one of the world’s most inimitable writers»), 

як її називає відомий американський письменник Говард Норман. Філолог, 

викладач курсу Creative Writing, вона сама аналізує та осмислює свій творчий 
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метод, декларуючи його особливості у численних есе та інтерв’ю – маніфестах 

своєї творчості.  

У найбільш значних та програмних есе («Чи має значення ґендер?», 

«Уявити мемуари, згадати роман», «(Авто)біографія: творчість заради моїх 

мовчазних матерів», «Пейзажі», «Розрада через недосконалість») вона 

проголошує пам’ять як один з механізмів художньої свідомості, як властивість 

свого творчого процесу, демонструючи особливе жанрове мислення. У центрі її 

літературоцентричної поетики не формально-жанрові закони творчості, а 

навмисне долання кордонів. Для неї все, що вона пише і про що ромірковує – 

це і є її «land of memories» з різним градусом особистісної емоційної 

залученості («New land made from old material» [247]), калейдоскопом 

мерехтливих життєвих ситуацій. Про цей «вітальний» жанр спогадів, який 

становить єдиний транспарантний потік її життя і творчості, вона й пише у 

своїх літературних маніфестах, замислюючись про те, як «знайти глибшу 

правду» («to find a deeper truth» [251]).  

Вона свідомо обирає для самовираження систему символів, інакшу від 

традиційно японської, орієнтуючись на твори видатних європейських, 

американських та азійсько-американських письменниць. Спираючись на свою 

пам’ять, Кьоко Морі створює особливий ліричний простір, у якому переплетені 

спогади та уява. 

Вона розробляє поетику об’єднувального «вітального» жанру, що 

ґрунтується на принципах thread та yarn, за допомогою яких сплітається історія 

її життя та вигадка, що прописані в єдиному корпусі її прозових творів.  
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РОЗДІЛ 3. МЕТАЖАНРОВИЙ ФЕНОМЕН ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ 

КЬОКО МОРІ  

3.1. «Донька Шідзуко» як его-роман 

I speak my mother’s words 

though I speak them in another language. 

Kyoko Mori 

 

У літературних маніфестах Кьоко Морі виразно проступає протест 

письменниці проти конвенційності структурно-змістової матриці жанрів 

(роману, мемуарів, автобіографії). Вона навмисне уникає чітких дефініцій, 

розглядаючи свою прозу як певний наджанр, як метажанр. 

Наприкінці ХХ ст. об’єктом інтересу митців і теоретиків стають процеси 

асиміляції різних жанрових можливостей у рамках єдиної художньої системи, 

хоча ця актуальна проблема залишається малорозробленою в теоретичному 

плані. Поняття «метажанр» у світлі концепцій внутрішньолітературного 

синтезу – важливий аспект вивчення романів Кьоко Морі, які не можна 

співвіднести з чітко окресленими межами певних літературних форм. 

Відмітною ознакою метажанру вважається полемічна в настановах 

письменника трансформація конвенційних жанрових ознак [181]. Відомий 

теоретик Ральф Коен взагалі піддає сумніву важливість дослідження жанрових 

архетипів у нову епоху: «Postmodern critics have sought to do without genre 

theory. Terms like [text] and [écriture] deliberately avoid generic classifications. And 

the reasons for this are efforts to abolish hierarchies that genres introduce, to avoid 

the assumed fixity of genres and the social as well as literary authority…»
47

          

[143, c. 11-27]. 

Лінда Хатчен, яка давно вивчає феномен металітератури, переконана, що 

головні бар’єри між жанрами зруйновані: «The most radical boundaries crossed, 

                                                           
47

 Критики літератури постмодернізму прагнули відмовитись від жанрової теорії. Такі терміни, як 

«текст» і «письмо», навмисне уникають жанрових класифікацій. Причина цього полягає в тому, що 

критики намагались покласти край ієрархії жанрів, уникнути уявної непорушності жанрів та соціальної й 

літературної влади… 
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however, have been those between fiction and non-fiction and – by extension – 

between art and life»
48

 [197]. 

До проблеми металітературипрямо стосується спостереження Поля Ікіна, 

видатного спеціаліста в галузі розвитку автобіографічної літератури в США. 

Вчений вважає, що специфічний наджанровий масив із комплексом властивих 

лише йому ознак виникає в результаті взаємопереходів домінантних і 

маргінальних текстів, а також у процесі зміни мовних кодів та ідентичностей, 

що характерно для іммігрантської культури в Америці [156, c. 10]. 

Справді, романи «Донька Шідзуко» та «Самотня пташка», яким 

присвячено цей розділ нашого дослідження, і за сюжетом, і за виявленістю 

образу автора та його особистих ретроспективних спостережень тяжіють до 

жанру его-літератури, впливового в літературі ХХ ст. і на Сході, і на Заході. 

Однак особливості тексту Кьоко Морі на цьому не вичерпуються. Відомо, що 

К. Морі добре знає сучасну літературу Японії, і її роман «Донька Шідзуко» 

близький за семантикою та жанровими характеристиками до японської прози 

ватакуші-шьосецу (яп. 私小説: ватакуші – «я», «его», та шьосецу – «роман»). 

Західноєвропейський его-роман та сучасна японська проза ватакуші-шьосецу, 

на думку дослідників, – це багато в чому схожі явища, які демонструють 

загальні тенденції в розвитку літератури [67]. 

Дослідниця сучасної японської літератури професор Томі Судзукі 

присвячує вивченню особливостей японського его-роману монографію 

«Розповідаючи про себе: література сучасної Японії» («Narrating the Self: 

Fictions of Japanese Modernity», 1996). Т. Судзукі зазначає, що поява цього 

нового жанру в японській літературі позначилась у новому концептуальному 

наповненні понять ватакуші («я», «его») та шьосецу («роман»), набутті нових 

сенсів. Це було зумовлено зіткненням японської культури з європейською у 

другій половині ХІХ ст. та найбільше проявилося у творчості таких японських 

письменників, як Футабатей Шімей та Морі Огаі [311, c. 15–26]. 

                                                           
48

 Серед порушених кордонів найбільш фундаментальними виявились межі між художньою та 

документальною літературою, а далі межі між мистецтвом та життям. 
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Відомо, що позначення «его-література», або «autofiction», увів до 

літературознавчого вжитку в 1977 р. Серж Дубровскі, який у передмові до 

свого роману «Син» [154] так відзначив нову тенденцію в сучасній літературі, 

полемічно відгукнувшись на резонансну працю Ф. Лежена «Автобіографічний 

пакт» (1975). Відомий патріарх жанру автобіографії поділяє жанри на основі 

«пакту автобіографічного (строго референційного) і пакту романного 

(фікційного)». Полемізуючи з ним, Серж Дубровскі, письменник-постмодерніст, 

сформулював (і як принцип своєї творчості) процес розмиття жанрових меж у 

сучасній літературі, можливість поєднання в одному тексті автобіографічних 

фактів та вигадки, назвавши цей феномен autofiction: «Мій роман – це моє 

життя. І це правильно у двох значеннях: моє життя є моїм романом, мій роман є 

моїм життям» [154]. Сучасні критики вживають цей термін для позначення 

розмитості меж між фактом та вигадкою в тексті. Найбільш точне визначення 

цього феномена дає письменниця Марі Дарр’єсек, називаючи принципові 

відмінності між оповіддю від першої особи, третьої особи та автобіографічною 

оповіддю. У статті з іронічною назвою «Autofiction – несерйозний жанр» 

(«L’autofiction, un genre pas serieux», 1996) [150] вона зазначає, що тільки в его-

літературі реалізується подвійність презентації матеріалу, поєднується 

дискурсивність нарації від першої й третьої особи та автобіографічний наратив. 

Его-література не дозволяє читачеві одразу прямолінійно, без вагань 

поєднувати реальність та вигадку оповіді. 

Слід наголосити, що Кьоко Морі у своїх маніфестах писала про те ж саме. 

Навіть власна мемуарно-автобіографічна проза здається їй такою, що 

відрізняється від її реального життя. Крім того, оповідь від третьої особи дає 

більший простір та свободу для саморозкриття, особливо, коли це стосується 

глибоких душевних травм. 

В японський літературі та літературній критиці термін ватакуші-шьосецу 

набув широко вжитку ще у 1920-х рр., із появою перших літературознавчих 

досліджень цього жанру, коли саме поняття японського «я-роману» було 
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відокремлене дослідниками від німецького Ich-Roman (роману, написаного від 

першої особи).  

Однак, на думку дослідників Куме Масао, Уно Коджі та інших, сучасний 

японський «я-роман» не обмежується творами, написаними від першої особи, 

та його жанрова поетика не зводиться лише до формальних ознак. Більше того, 

Т. Судзукі вважає, що специфіка сучасного жанру ватакуші-шьосецу, який 

зазнав еволюції, не може бути зведена і до тематичних характеристик, його 

природа значно складніша, ніж прийнято вважати («the so-called I-novel is not a 

genre that can be defined by certain referential, thematic, or formal characteristics»). 

Дослідниця стверджує, що «я-роман» найкраще визначати як твір, котрий є 

вираженням авторського «я», а отже, образи головного героя, наратора та 

автора створюють єдину нероздільну ідентичність. Крім того, характерною для 

цього жанру Т. Судзукі називає «прозорість», «щирість» авторської оповіді  

[311, c. 6]. 

В українському літературознавстві вивчення цього жанру проводить 

Ю. Осадча, однак вона не порівнює процес його розвитку з процесами в 

західній літературі. У праці «Японська его-проза ватакуші-шьосецу: теорія, 

ґенеза, сучасний контекст» (2013) Ю. Осадча наголошує на тому, що в 

сучасному японському літературознавстві поняття ватакуші-шьосецу досі чітко 

не визначено. За словами дослідниці, більшість японських літературознавчих 

словників та довідників не дають визначення самого терміна, а пояснюють 

лише історію його створення [67, c. 22–23].  

Українські дослідниці Ю. Гончарова та В. Ліпіна в монографії «Поэтика 

автобиографизма в американской литературе конца ХХ – начала ХХІ века: 

критическая рефлексия и художественная практика» (2016) зазначають, що 

термін «его-література» та інші визначення, такі як «автобіографія», 

«парабіографія», «я-текст», в епоху постмодернізму (і не тільки на Заході) 

стають назвами нового «автобіографічного письма», основними ознаками якого 

є багатоканальна художня інтерференція життя й творчості, «текстуалізація» 

своєї життєвої реальності.  
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Як зазначено в попередніх розділах дисертації, дослідники творчості 

Кьоко Морі у фокус своїх розвідок часто ставлять формальну подібність її 

мемуарних творів та романів, знаходячи відповідність між сюжетами романів з 

реальним життям письменниці. Однак особливості поетики твору Кьоко Морі 

не дають підстав для дефініції його виключно як роману-спогадів. Не 

враховується внутрішня, емоційна «правдивість» її романів, відмітних за 

принципами нарації, образом героя, ступенем художнього психологізму та 

ліризму. Погоджуючись із думкою Ю. Осадчої стосовно того, що в «я-романі» 

не надто важливий збіг подій у житті головного героя твору з фактами біографії 

письменника, особливе значення мають й інші аспекти: трансформація 

автобіографічного начала, роль оповідача та героя в процесі саморозкриття та 

правдивого перевідтворення автором власної «особистої історії».  

Крім правдивості, важливо прослідкувати процес художнього 

відтворення свого життя – процес, який письменниця вважає основою своєї 

творчості. Саме про цю властивість власних книг пише у своїх маніфестах 

Кьоко Морі, осмислюючи життя у формі творчості: мемуари – це твір, який 

радше перевідтворює («recreates»), аніж просто перераховує та переказує події 

життя. Співзвучність у поглядах письменниці та теоретиків свідчить про те, що 

творчість К. Морі йде в руслі основних тенденцій художнього процесу кінця 

ХХ ст. 

Роман Кьоко Морі «Донька Шідзуко» розбито на 12 розділів, назви яких 

нагадують інтимно-ліричні есе: «Прикута до будинку» («Housebound»), 

«Образи» («Grievances»), «Зимове небо» («Winter Sky»), «Мовчання весни» 

(«Silent Spring»), «Після дощу» («After the Rain»), «Гра світла» («The Effects of 

Light»). Крім того, онтологічний ракурс автобіографічності, щоденниковості, 

мемуарності заданий назвами глав з хронологічними зазначеннями в 

підзаголовках, співвідноситься з життям автора роману. Релевантність 

хронології для роману спогадів та для вибудовування сюжету тут очевидна. 

Часові відрізки життя організовують розкриття героїнею минулого, підвалин 

пам’яті. Але час пам’яті та час сприйняття й аналізу в цьому жанрі роз’єднані.  
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Розповідь у романі ведеться від третьої особи, фокалізатором при цьому 

виступає Юкі – донька – прототип автора роману: сюжет розгортається через 

призму її сприйняття та внутрішніх емоційних переживань трагедії життя й 

самогубства матері майже протягом усього твору, за рідкісним винятком, коли 

фокус зображення переміщується на її матір Шідзуко, батька Хідекі, мачуху, 

бабусю та дідуся.  

Оскільки дія роману «Донька Шідзуко» відбувається в Японії, в місті 

Кобе, тут розробляється ще одна важлива тема, спільна для декількох творів 

К. Морі – образ Японії, якою вона залишилась у пам’яті письменниці-

іммігрантки, у контрасті з образом Японії реальної, як її бачить К. Морі під час 

першої за тринадцять років життя у США подорожі на батьківщину. 

Ранні версії окремих розділів роману Кьоко Морі «Донька Шідзуко» – 

загалом близько десяти розділів – було опубліковано ще до його виходу. 

Найбільш відомий серед них розділ «Жовті рукавички та ранні фіалки», що 

став частиною першої у США та найбільш відомої антології творів азійсько-

американських письменниць «Заборонений стібок» («The Forbidden Stitch: An 

Asian American Women’s Anthology», 1989), де зібрано твори різних 

американських авторів азійського походження, і де, як зазначають укладачі, 

«the voices are plural». Кьоко Морі увійшла до числа авторів, які репрезентують 

у цій антології все різноманіття «азійсько-американських жінок», що 

намагались продемонструвати редактори Ширлі Геок-лін Лім, Маюмі Цутакава 

та Маргарита Доннеллі. Ширлі Лім у передмові до антології порівнює таке 

зібрання з різнокольоровою ниткою: «[…] we “Asian American women” are not 

single but plural. If we form a thread, the thread is a multi-colored, many-layered, 

complexly knotted stitch»
49

 [110]. До антології «Заборонений стібок» увійшов 

також вірш Кьоко Морі «Спека у жовтні» («Heat in October»). Однак було б 

спрощенням зводити все уявлення про творчість азійсько-американських 

письменників до етнічного різнобарв’я та ґендеру. В їхній творчості, й 

                                                           
49

 Ми, «азійсько-американські жінки», не однина, а множина. Якщо ми формуємо нитку, то ця нитка 

різнобарвна, багатошарова, це складно виплетений стібок. 



93 

 

насамперед у творчості Кьоко Морі, проступає поліваріантність та різнобарв’я 

жанрових наративів, які дослідники оминають увагою. 

Більшість літературних критиків у рецензії до роману «Донька Шідзуко» 

схильні розглядати його як твір для юнацтва (young adult literature). Легко 

зауважити, що така атрибуція за віковим критерієм є радше вимогою вчителів 

та бібліотекарів, і не є вирішальною для розуміння літератури. Пригадується 

Марк Твен, який не знав, яку книгу він пише – для дітей чи для дорослих. 

У книзі «Азійська діаспора та сучасність Сходу і Заходу» («Asian 

Diaspora and East-West Modernity», 2012) творчість Кьоко Морі розглядається у 

розділі «Письменники діаспори, які пишуть для дітей та юнацтва» («Diasporic 

Authors of Children’s and Young Adult Books»). Однак слід зазначити, що автор 

книги, дослідниця азійсько-американської літератури Шен-Мей Ма, зараховує 

романи Кьоко Морі до цієї категорії з певним застереженням. Основою для 

такої класифікації жанру «Доньки Шідзуко» виступила головна героїня Юкі, 

«розвинена не на свої роки, схильна до меланхолії» дівчина. Насправді, як 

вважає дослідниця, роман розмиває межу між культурою дорослих та дітей 

(«blurring between adult and children’s culture»), адже деякі теми – і ці теми 

провідні в романі – виводять книгу за межі звичних мотивів літератури для 

молоді, «beyond the depth of young adults». Відверте розкриття сімейної драми, 

теми самогубства матері, жорстокої байдужості батька й мачухи, що іноді 

доходить до фізичного насильства, доповнена художнім психологізмом у 

зображені самотності та страждань підлітка. Тому Шен-Мей Ма піддає сумніву 

правильність такої класифікації та вважає, що ця книга може стати занадто 

емоційно важким випробуванням для юних читачів [228, c. 44].  

Професор англійської мови А. Воллер Хастінгс у статті «Відсутність 

матері у творах Кьоко Морі» («The Absent Mother in the Works of Kyoko Mori»), 

яку було оголошено доповіддю з нагоди вручення нагороди «Phoenix Award» 

Кьоко Морі за роман «Самотня пташка» у 2015 р., зазначає, що такий 

сюжетний хід, як зникнення одного або обох батьків, бере свій початок від 

дитячої літератури й нині розповсюджений у літературі для дітей та юнацтва. 
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Головною метою такого ходу дослідник називає надання молодому 

протагоністу самостійності, що дозволяє без допомоги впоратись з життєвими 

перепонами. Однак, спираючись на дослідження американської письменниці й 

редактора дитячої літератури Лізи Роу Фраустіно, В. Хастінгс стверджує, що 

сюжет відсутності матері, а особливо матері, яка йде із сім’ї, починаючи з      

70-х рр. ХХ ст. часто служив підтримкою негативної реакції на американський 

феміністський рух («support the backlash to American feminism»). Ідеї фемінізму 

уможливили ситуацію, що виходила за рамки класичної «історії сироти»: 

дитина втрачала матір не через нещасливі обставини, а через вибір самої жінки, 

а нарація з позиції дитини не дозволяла читачеві поглянути на цю ситуацію з 

перспективи матері [188]. 

Романи Кьоко Морі відходять від подібного одностороннього зображення 

ситуації відсутності матері. Як наголошує В. Хастінгс, письменниця 

намагається дослідити соціальні умови, які підштовхують жінку до 

неможливих з погляду «правильної японської дружини» дій: «Mori’s exploration 

of the mother-daughter relationship in the wake of a permanent separation between 

the two in fact locates the blame for maternal abandonment squarely in patriarchal 

social norms»
50

 [188]. 

Увага дослідників до соціальної та дидактико-педагогічної проблематики 

роману залишає недослідженими важливі аспекти поетики роману: 

співвідношення життєво-психологічного та літературно-естетичного, 

автобіографічного та фікційного. Поза увагою дослідників залишилась і 

багатошарова композиція роману, гострота зображення головного конфлікту, 

художній психологізм, особлива «японськість», відображена мовою іншої 

культури, поетична образність. 

Роман відкривається зображенням японської традиції святкування,  коли 

закінчується будівництво каркасу нового будинку, 棟上げ式 . Кьоко Морі 

створює живу, динамічну картину, одну з багатьох у творі, що можна назвати 

                                                           
50

 К. Морі у дослідженні відносин «мати-донька», якими вони стають після розставання назавжди, 

відверто переносить провину за те, що мати йде з сім’ї, на патріархальні соціальні норми. 
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особливістю стилю письменниці. «The village carpenter was standing on the bare 

rafters and throwing pink and white rice cakes to the crowd below. Shizuko lay on 

the couch in her living room and dreamed that she was among the village children in 

the red and blue kimonos chasing the hard, dry rice cakes that came down, like 

colored pebbles, from the sky. In the village where she was born, that was how 

people had celebrated the building of a new house»
51

 [252, с. 1]. Межа між 

реальністю та видінням тут розмита, не одразу зрозуміло, що це 

імпресіоністськи зображена картина сну, який Шідзуко бачить перед тим, як 

зважується на самогубство. Шідзуко наче бачить доньку, котра бігає й 

намагається спіймати пелюстки сакури, що облітають з великого квітучого 

дерева. Сакура, і це важлива деталь оповіді, відома у світі як квітка, що 

символізує Японію, поєднує в собі й інші символічні значення, наведені у книзі 

Сайто Шьоджі «Японці та сакура» («日本人とサクラ»): початок весни як 

відродження до життя; сумна краса нетривалості самої краси й життя, а також 

пов’язана із цим готовність воїна пожертвувати життям; хоробрість [357, 

c. 127–134]. Пізніше в тексті за момент до смерті Шідзуко знищує записку, яку 

приготувала для чоловіка, і клаптики паперу падають на підлогу, наче 

пелюстки сакури («She tossed up the bits of paper and watched them come down 

like confetti, like the white cherry blossoms» [252, с. 7]). Цей епізод, яким 

розпочинається роман, відзначений трагізмом: вибір між життям та смертю, 

між квітами сакури, котрі віщують нову весну, й тими ж пелюстками, що 

опадають, символізуючи нетривалість людського життя. У стилістиці цього 

епізоду помітний вплив японської естетики моно но аваре. 

Детально описано сцену церемонії будівництва, а поруч – крізь сон – 

картину ігор дітей, друзів Юкі, які ловлять рисові калачики. Уві сні Шідзуко 

шукає свою доньку серед них: «But where is Yuki? Shizuko wondered. She is not 

                                                           
51

 Сільський тесляр стояв на голих кроквах та кидав рожеві й білі рисові коржики у натовп під ним. 

Шідзуко лежала на дивані у вітальні, та їй снилося, наче вона стоїть поміж сільських дітей у червоних та 

синіх кімоно, намагаючись спіймати тверді, сухі рисові коржики, що сипалися з неба, наче кольорові 

камінці. У селі, де вона народилась, так святкували будівництво нового будинку. 
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here because I am. She can’t come until I am gone»
52

 [252, с. 1]. Потік свідомості 

Шідзуко, тривожне питання («But where is Yuki?”<…> She can’t come until I am 

gone. The next moment, the house and the children had vanished») відображає не 

тільки напруження та страх за доньку, але й рішучість піти з життя, 

переконання, що таким чином вона позбавить від нещастя не лише себе, але й 

Юкі, звільнивши її до нового життя. 

Слід зазначити, що в японському перекладі роману перший розділ має 

назву «Сакура», в той час як його оригінальна назва «Housebound», тобто 

«прив’язана», «прикута до будинку». Крім того, це актуалізує й семантику 

японського слова «дружина» (家内), що буквально означає «усередині дому» – 

цю тему Кьоко Морі розробляє пізніше у творі «Ввічлива брехня». Таким 

чином, ця назва є посиланням на почуття скутості, яке переслідувало Шідзуко у 

нещасливому сімейному житті, тоді як перекладач обрав назву квітки як символ, 

зрозумілий усім японцям, вдавшись до перекладацького прийому доместикації. 

Видається, що японський переклад поетизує ситуацію, промовляючи те, що в 

поетиці тексту залишається навмисне невисловленим, редукує не тільки біль та 

жах того, що відбувається, а й особливу стилістику «японськості». 

Дослідниця К. Нодзакі, посилаючись на особисте листування з 

перекладачкою Макіко Ікеда, стверджує, що це було рішенням самої М. Ікеда, 

адже вона не отримувала від Кьоко Морі вказівок щодо перекладу [372, c. 191]. 

В оригіналі назви квітів ми бачимо лише в декількох розділах: «4. Irises» 

(«Іриси»), «7. Yellow Mittens and early violets» («Жовті рукавички та ранні 

фіалки»), «12. Gladioli» («Гладіолуси»). У японському ж виданні всі розділи 

мають назви квітів, навіть епілог «Півонія» (яп. しゃくやく). Дослідниця Шен-

Мей Ма вбачає символізм життя й смерті не лише в образі сакури, а й загалом у 

використанні образів квітів у кульмінаційних моментах розповіді, коли момент 

переживання втрати супроводжується цвітінням: «While befitting the novel’s 

                                                           
52

 «Але де ж Юкі?» – думала Шідзуко. – «ЇЇ тут нема, бо я тут. Вона не зможе прийти, поки не піду я». 
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feminine motif, flowers contain in their blossom the element of fading – death is 

implicit in the most glorious moments in nature»
53

 [228, c. 47].  

Такий принцип перекладу не можна назвати випадковим: кожна з рослин 

зображена в кожній з частин роману, виступаючи при цьому важливим 

символом. Одним з яскравих прикладів цього є розділ «Мовчазна весна» 

(«Silent Spring»), який у перекладі отримав назву «Гортензія» (яп. あじさい).  

У цьому розділі гортензія стає проекцією приниження й образи. Кьоко 

Морі звертається до зображення феномена мовчання, переносячи фокус нарації 

на батька Юкі. Через декілька років після самогубства Шідзуко, відшукавши 

серед старих речей альбом з малюнками померлої жінки, Хідекі не може 

спалити його разом з іншими речами, як того бажає його нова дружина Ханае. 

Спогади Хідекі про Шідзуко, фрагментарні й нечіткі, оживають, коли він 

переглядає малюнки в альбомі та знаходить між сторінок засушені квіти 

гортензії. Він пригадує момент сварки з дружиною, після якої він пішов з дому 

на декілька годин та повернувся з великим букетом гортензій на знак вибачення. 

Шідзуко, відчуваючи приниження та біль, прийняла букет із посмішкою, наче 

сварки й не було, тим самим зберігаючи гідність, як це мусить робити «ідеальна 

японська дружина».  

Дослідниця М. Усуі наголошує, що така позиція Шідзуко за іронією стала 

мовчазною згодою з тим, що чоловік зраджував її протягом усіх років спільного 

життя. Гортензія, що змінює колір залежно від умов зростання, на думку 

М. Усуі, стає символом японської жінки, яка так само може «змінювати колір» 

та керувати своїми емоціями заради догоджання чоловікові [324, c. 68]. Однак 

таке прямолінійне тлумачення цього образу здається спрощенням усього 

драматизму ситуації. 

Намагаючись зберегти у пам’яті образ Шідзуко, якою вона була в той час, 

Хідекі, батько Юкі, усвідомлює, що самогубство та мовчання дружини являє 

собою по суті покарання, покарання через мовчання. «With the unopened 
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 Пасуючи до фемінного мотиву роману, квіти містять у собі елемент в’янення – смерть приховано 

існує у найбільш величних моментах у природі.  
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sketchbook still in his hand, he found himself thinking of Shizuko’s face – in death, 

her face was almost peaceful, as though she had completely forgotten him. She did 

not even leave a note for him – just one for Yuki, which she would not show him. 

Nothing for him. Silence»
54

 [252, с. 158].  

Страх матері за дитину, її долю та нестерпність продовження свого життя 

у приниженні, яке травмує і життя доньки – в основі магістральної лінії сюжету.  

У творах Кьоко Морі, де мотив втрати матері яскраво виявлений, 

дослідниця Шен-Мей Ма знаходить спільне з жанром «postmortem narratives», 

який «відроджував мертвих через спогади»: «Mori’s corpus – novels, collection of 

essays, memoirs – over the past decades dwell, to various degrees, on her mother’s 

suicide, resembling postmortem narratives that reanimate dead through memories»
55

 

[188, c. 45]. Схожу думку ми знаходимо в японської дослідниці Масамі Усуі, 

яка у статті «Травма, спричинена смертю матері, у творах Вірджинії Вулф та 

Кьоко Морі» зазначає, що й у творах Морі постійно присутня, наче привид, 

душа її матері. Її душа у вигляді розрізнених спогадів схована не тільки в серці 

доньки, але й чоловіків, що її оточували, навіть, як стверджує М. Усуі, у серці її 

чоловіка, який покинув її заради іншої. Так і в романі «Донька Шідзуко» душа 

матері «займає думки людей протягом усього твору» («Shizuko’s soul <…> 

occupies the other people’s minds throughout the novel») [324, c. 67]. Однак таке 

узагальнення важко прийняти. Жанрово-тематична природа роману значно 

складніша і не зводиться до спогадів про померлих. 

Весь сюжет роману замкнений на свідомості головної героїні, Юкі, на її 

усвідомленні трагедії, спогадах про материнську любов, стражданнях життя без 

неї, образі, нерозумінні її вчинку та прощенні. Ця лінія сюжету вибудовується 

не прямими описами, а пунктирно через спогади деталей життя до та після 

                                                           
54

 Досі тримаючи нерозкритий альбом у руках, Хідекі згадував обличчя Шідзуко – після смерті її 

вигляд був майже умиротвореним, ніби вона повністю його забула. Вона навіть не залишила для нього 

листа, тільки лист для Юкі, який вона ніколи йому не показувала. Нічого для нього. Мовчання. 
55

 Твори Морі в сукупності – романи, збірки есе, мемуари – протягом десятиліть зосереджуються, 

різною мірою, на самогубстві її матері, нагадуючи твори «postmortem», які відроджують мертвих через 

спогади. 
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трагедії, нелінійною оповіддю, в якій чергується минулий та теперішній час, 

інтимно-особистісною природою наскрізних асоціацій. 

У центрі роману образ головної героїні Юкі, рішучої та стійкої, яка в 

період дитинства та юнацтва залишилася сам на сам зі своїми внутрішніми 

переживаннями. У романі створено мінливий образ світу таким, яким він 

збережений у свідомості дитини та переусвідомлений дорослим героєм-автором. 

Сфера об’єктивного – лише фон, на якому розгортаються та сприймаються 

події «носієм переживання», хронологічно пов’язані з історією життя автора, 

його духовно-біографічним досвідом, стилістикою мовлення. Внутрішній 

простір життя автора роману визначає особливість цього інтимно-

психологічного его-біографічного роману. 

Опис трагедії, похорону, відриву від коріння, страждання в родині 

бездушного батька та мачухи, пам’ять та навіть запах і колір материнської 

присутності визначають особливості інтимної оповіді. Так, коли Юкі перебирає 

коробки на горищі, кожен дотик до речей, що належали її матері, викликає 

спогади, які є ніби духовним щоденником днів, які вони провели разом. І 

водночас ці образи неминуче асоціюються з тим днем, коли тітка Ая пакувала 

ці речи після похорону Шідзуко: «Each piece that she unpacked was familiar. She 

remembered her mother wearing it, and she remembered Aya putting it into the box. 

When she closed her eyes, she could see her mother smiling at her in her teal-blue 

dress or white linen suit, and at the same time, she could hear the rustle of cottons and 

silks as Aya folded the clothes and, downstairs, the undertaker’s men moving the 

furniture in the living room»
56

 [252, с. 145].  

Головний внутрішній конфлікт не прописаний прямо, ситуація проступає 

не одразу, а поступово, через болісні сумніви Юкі. Тільки пізніше, 

продовжуючи глибоко страждати, у розділі «Іриси (Квітень 1970)» вона з болем 

усвідомлює, що перед самогубством матері її інша відповідь на запитання-

                                                           
56

 Кожна річ, яку вона діставала, була їй знайома. Вона пам’ятала, як мама її носила, і пам’ятала, як Ая 

поклала її у коробку. Коли вона закривала очі, то бачила, як мама усміхається їй у своїй бірюзовій сукні 

або білому лляному костюмі, але в той же час вона чула шелест бавовни й шовку, коли Ая складала одяг, а 

внизу пересували меблі до вітальні для похорону. 
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ствердження матері («You will go on without me»
57

), могла змінити їхнє життя. 

Але тоді Юкі відповіла: «“If something happens to you”, she said, “I would still go 

on. I would be very sad. I would never forget you. Still, I would go on. It wouldn’t be 

true to say otherwise»
58

 [252, с. 40]. Важкі спогади дівчини загострюються в той 

момент, коли вона бачить квіти, які вони з мамою посадили на подвір’ї. Кьоко 

Морі вимальовує ще один епізод, який є одночасно відлунням власних спогадів 

письменниці: «Yuki went to the middle of the yard and stood by the patch of 

chrysanthemums and violas. <…> Her mother was right about flowers. They were 

hardy. They were getting ready to blossom another year. Her mother thought that 

Yuki, too, would go on without her»
59

 [252, с. 41–42]. Юкі мріяла б забрати свої 

слова назад, шкодуючи, що мати не дала їй такої змоги. 

Увесь розвиток сюжету та основного конфлікту роману – спроба знайти 

відповідь на це питання та виправдати себе, свою образу та матір. І тільки 

наприкінці роману, в розділі з імпресіоністською виразністю назви «Гра світла» 

(«The Effects of Light»), розглядаючи акварелі своєї мами (портрет батька, 

малюнки квітів і свій портрет), Юкі згадує фото, яке нещодавно зробила. 

Невдала на перший погляд фотографія передавала гру світла й тіні, яка 

пробудила спогади Юкі про матір: «My mother, she thought, wanted to be that 

blurred heron at the center of my mind, almost swallowed up by the light around it 

but always there. She would want me to look beyond her unhappiness»
60

 [252, 

с. 194]. Це звучить як закляття та як прощення. 

Поетика оповіді нагадує важливу особливість японської художньої 

культури: не загострити, оголюючи драматизм і трагізм, а сховати важливий 

контрапункт роману за небагатослівністю і не до кінця вимовленим. Так, у 

романі класика японської літератури і теоретика Нацуме Сосекі «Кокоро» в 
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 Ти зможеш жити без мене. 
58

 «Якщо з тобою щось трапиться, – сказала вона, – я буду жити далі. Мені буде дуже сумно. Я ніколи 

тебе не забуду. Але я буду жити далі. Я збрешу, якщо скажу, що не зможу». 
59

 Юкі вийшла на середину саду та стала біля клумби з хризантемами та фіалками. <…> Її мати мала 

рацію щодо квітів. Вони були витривалими. Вони були готові розцвісти й наступного року. Мама думала, 

що й вона зможе жити далі без неї. 
60

 «Моя мама, – подумала вона, – хотіла бути цією розмитою чаплею у моїх думках, майже поглиненою 

світлом, але завжди присутньою. Вона хотіла, щоб я бачила більше, ніж її нещастя».  
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основі конфлікту – самогубство суперника. І ця подія не описана, не 

прокоментована, вона лише постійно присутня на фоні оповіді, досягаючи 

кульмінаційного відкриття лише в самому фіналі твору. 

У Кьоко Морі цей кульмінаційний момент роману відзначений тонким 

художнім психологізмом, який нагадує прозу так шанованого нею Е. Хемінгуея. 

В оповіданні «Індіанське селище» існує разючий контраст між нищівним для 

хлопчика Ніка страхом смерті, запитанням, чи важко помирати, та відповіддю 

батька: «”Is dying hard, Daddy?” – “No, I think it’s pretty easy, Nick. It all 

depends.”»
61

 [190, c. 70]. У ситуації роману «Донька Шідзуко» між запитанням 

матері та відповіддю доньки також про смерть – опис щасливої гармонії з 

природою, насолода красою світу. «Outside the window, the rain was hitting the 

irises and making a garbled noise like the radio after the stations had signed off. Yuki 

tried to imagine the large purple irises rising up on the long spikes like flames on 

candle, hundreds of them coming up from the wet ground. She thought of jumping 

over their purple fire. The mother was waiting for her to answer»
62

 [252, c. 39-40]. У 

цій психологічній ретардації, відстроченості відповіді немає розрідженості 

трагічного сенсу, а є прихований нерв сюжету, який визначає єдність ідейно-

художньої концепції, що пов’язана з розумінням та пробаченням. 

У міру того, як Юкі дорослішає, ці переживання набувають все більш 

драматичного характеру. Переспогади наближаються за структурою до 

ліричного типу оповіді. Це дуже важливий момент у структурі оповіді – 

співвідношення двох типів нарації. З одного боку, цей твір, безсумнівно, 

епічний. У ньому є персонажі, стосунки між ними, складний клубок сюжетних 

ліній. А з іншого боку, це – ліричний та мемуарно-біографічний сюжет зі своєю 

логікою розвитку, яка властива прозі ліризованих спогадів. Це той випадок, 

коли співіснують ліричне, епічне, мемуарно-щоденникове, автобіографічне 

начала в одному тексті. Домінує начало інтимно-ліричне, а мемуарно-
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 «Батьку, а важко помирати?» – «Ні, я думаю, це досить легко, Нік. Буває по-різному». 
62

 За вікном дощ капав на іриси з неясним звуком, який чутно по радіо, коли станції вимикаються. Юкі 

намагалась уявити великі фіолетові іриси, що ростуть на довгих стеблах, наче вогники свічок, сотні ірисів, 

що проростають крізь вологу землю. Вона уявила, як стрибає через фіолетові вогники. Її мати чекала на 

відповідь. 
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щоденниковий автобіографічний принцип поєднує різні фрагменти. Автор 

демонструє і майстерність сюжетопобудови епічного типу, і майстерність 

розвитку оповіді в ліричному ключі. Важлива особливість оповідної структури 

полягає в тому, що кожен розділ перетворюється на маленький ліричний твір. 

Оповідь поділяється на окремі змістові розділи-фрагменти, яких 12. 

Процес внутрішнього життя підлітка, глибина переживань та гострота 

деталей проступає у сприйнятті Юкі картин матері й сезонних квітів, 

посаджених мамою перед самогубством. Це доповнює лірико-епічний фон 

оповіді новими деталями: «Along the road, the chestnut trees were heavy with 

green spiked balls. In a month, the balls would burst, and the pavement would be 

covered with shiny black nuts that crached underfoot»
63

 [252, с. 57], «The chives 

planted outside the window at Isamu’s boardinghouse had flowered in the four days 

Yuki was with her grandmother. Their purple heads stuck out above the narrow green 

leaves»
64

 [252, с. 182]. 

Художньо-естетична єдність твору, який не розпадається на щоденникові 

епізоди життя, полягає саме в цьому. Естетико-стилістичні особливості 

передачі таких спогадів – стрижень сюжету. Тут сповільнення оповіді (подібні 

описи, які вплітаються в основну оповідь, Ж. Женетт називає «споглядальною 

зупинкою» [34, c. 131]) не порушує головного принципу правдивості спогадів. 

Азійсько-американських письменників нерідко звинувачують у «торгівлі 

власним народом», екзотичністю. Так висловлювались критики Пол Чан та 

Бенджамін Тонг про творчість Максін Хонг Кінгстон: «the selling out of her own 

people» [159, c. 3]. І хоча Кьоко Морі зображує у своїх творах японську 

дійсність такою, якою запам’ятала її з дитинства, вона створює роман на 

позаетнічній основі, повторюючи, що пише книги не про Японію, а про 

людину: «I do not write about Japan. I write about man»
65

. 

                                                           
63

 Вздовж дороги каштани були усипані зеленими шипастими кульками. За місяць кульки тріснуть, і 

тротуари будуть усипані блискучими чорними каштанами, які тріщатимуть під ногами. 
64

 Цибульки, які були висаджені під вікном у пансіоні Ісаму, розквітли за ті чотири дні, поки Юкі була 

у бабусі. Їхні фіолетові голівки височіли над вузьким зеленим листям. 
65

 Я не пишу про Японію. Я пишу про людину. 
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К. Морі неодноразово підкреслювала універсальну гуманістичну основу 

своєї творчості. Однак японська дослідниця К. Ватанабе, дотримуючись 

загальної тенденції у критиці азійсько-американської літератури, зазначає, що, 

коли поглянути з іншого боку на велику кількість подібних епізодів у творах 

К. Морі, можна виокремити ознаки навмисної «орієнталізації» тексту з метою 

створення відчуття «іншої культури» у західного читача. К. Морі, 

відсторонюючись від Японії та її культури, використовує одну з її сторін зі 

своєю метою [364, c. 54].  

У такому ж етнографічному руслі дослідники трактують японські легенди 

та казки, вписані у спогади про розповіді матері; їх дбайливо береже пам’ять 

Юкі. Здається, що її так само безглуздо звинувачувати в навмисній 

орієнталізації, як і Ю. Місіма в «японськості» його текстів.  

У Кьоко Морі такий художній прийом (залучення японських легенд та 

казок) не є орієнталізацією з метою «прикрасити» та надати привабливості 

текстові. Увагою до деталей, яка розширює внутрішній простір життєвої 

ситуації, письменниця створює емоційну картину внутрішнього світу героїнь, 

характерну для творів жанру ватакуші-шьосецу. А в кінці роману вона навіть 

розміщує глосарій для англомовного читача, який не знайомий з японськими 

реаліями. Тут важлива не «орієнталізація» оповіді, а сюжет духовного зв’язку з 

матір’ю. Саме цей мотив поєднує всі мікрофрагменти. 

Вона не бажала бути заручницею орієнталістського дискурсу, заявляючи, 

що для неї людська індивідуальність первинна стосовно до етносу та ґендеру. 

Кьоко Морі належить до тих транскультурних письменників, які за 

особливостями своєї долі та творчості об’єднані універсальним, позаетнічним 

підґрунтям.  

Роман, який за жанром нагадує сімейну хроніку та сюжет якого 

вибудовується навколо сімейної драми, не втрачає ознак прози ватакуші-

шьосецу. Як зазначає Ю. Осадча, розглядаючи з теоретичної позиції цей 

японський жанр, «використання займенника “я” не завжди репрезентує 

авторський дискурс – щиру розповідь письменника про свій внутрішній світ, а 
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граматична третя особа не обов’язково встановлює повну відчуженість між 

головним героєм (чи наратором) і автором твору» [67, c. 57]. Ю. Осадча 

стверджує, що використання третьої особи призводить до «знеособлення» 

автора та «винесення його за межі наративного кола». Наративний суб’єкт 

такими чином розщеплюється, а «я» автора не дорівнює цілком одному 

персонажу, а може ототожнюватися з різними персонажами [67, c. 48–49].  

Наративна модальність его-роману Кьоко Морі виявляє головну 

особливість жанру – ідентичність трьох інстанцій оповіді: герой, оповідач та 

автор виступають в одній особі. Юкі – героїня цього роману спогадів Кьоко 

Морі про своє дитинство та юність. Народжується твір як текстуалізація життя 

автора, яка, здається, перенесена з щоденників, мемуарів, прямих висловлювань 

Кьоко Морі в інтерв’ю. Щоденники та мемуари будуть опубліковані пізніше (та 

розглянуті в дисертації у наступному розділі), але тексти, прочитані усі загалом, 

створюють ефект референтної зворотності, автобіографічної транспарантності 

всієї її прози, актуалізуючи екстеріозовану приховану двоякість між автором та 

персонажем. Важливою передумовою аналізу роману тут виступає вивчення 

всього корпусу художньої, мемуарно-автобіографічної та щоденникової прози 

Кьоко Морі. 

В. Тюпа називає стратегію автореферентності (яку теж можна помітити у 

створенні образу Юкі) значущим моментом суб’єктивної картини світу. 

Зазначимо, що для его-роману це є важливою жанровою особливістю [86, 

c. 124]. Особливість двох потоків нарації простежується в переосмисленні 

істинної трагедії. Образ Юкі – це одночасно і віддзеркалення реальності, і плід 

творчої фантазії автора. У такому принципі оповіді Поль Рікер виділяє час 

розповіді та час, про який розповідається [71, c. 89-94]. У Кьоко Морі є й інша 

причина такої оповідної техніки: письменниця уникає очевидного та 

«поверхового». 

Так, портрет Юкі з’являється лише наприкінці роману, коли вона 

розглядає акварелі, виконані мамою, на яких зображена вона сама. 

Письменниця звертається не до прямого опису, а до техніки художньої 
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рефракції: «On the second-to-last page, Yuki found a detailed watercolour portrait of 

herself holding some daisies to her nose and smiling a big, frank smile. Her hair was 

braided and tied with red ribbons. This is how my mother saw me, she thought, such 

a happy child»
66

 [252, с. 191]. За цим іде низка спогадів: радісні миті дитинства, 

коли незнайомці посміхались Юкі та її мамі й говорили, що у них щасливий 

вигляд. Час розповіді та час подій, про які ведеться оповідь – минуле й 

теперішнє, – постійно змінюються та перетинаються, як і в інших творах 

К. Морі («Самотня пташка», «Вода й марення», «Ввічлива брехня»). 

Цим романом Кьоко Морі відкриває серію книг, у яких художньо 

досліджує ряд тем, що стануть спільними для більшості її творів: образ матері, 

жіночого бунтарства, мовчання як форми протесту, а не покірності, та місце 

жінки у традиційному японському суспільстві. І про це пише вільна жінка – 

японка, яка стала американською письменницею. Одна з важливих тем роману 

– взаємини «матір-донька», це очевидно вже з назви «Донька Шідзуко», в якій 

головна героїня Юкі не названа по імені, а позиціонується як «донька своєї 

матері». Бути назавжди донькою для неї та для самого автора стає сенсом життя 

та творчості. І хоча мати за формою є відсутнім персонажем у романі, її 

духовна присутність у поетиці всієї розповіді особливо значуща.  

Так, коли Юкі бере чашку з шафи, вона бачить, що мачуха прибрала весь 

посуд її матері та замінила на свій: «Her mother’s heavy, blue-tinted glasses and 

white ceramic goblets were gone. Instead, there were stacks of white porcelain plates 

and saucers with tiny pink flowers on the rim»
67

 [252, с. 27]. Для дівчини спогади 

про мамину кераміку – це насамперед мамине відчуття особливої краси та душі 

кераміки, її вагомості та прекрасної недосконалості: «Each pattern slightly 

different, like the phases of the moon»
68

 [252, с. 28]. Посуд мачухи не має душі, 

                                                           
66

 На передостанній сторінці Юкі знайшла детально намальований портрет її самої. Вона тримала букет 

маргариток та усміхалась відкритою щирою посмішкою. Її волосся було заплетене та перев’язане 

червоними стрічками. «Ось якою мене бачила мама, – подумала вона. – Такою щасливою дитиною». 
67

 Важкі склянки синього кольору та білі керамічні келихи, що належали її матері, зникли. Натомість 

там стояли ряди білих порцелянових тарілочок та чашок із крихітними рожевими квіточками по краю.  
68

 Кожен візерунок трохи відрізнявся від іншого, як фази місяця. 
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він занадто тонкий та легкий, занадто досконалий. Японська естетика вабі-сабі 

(невибагливої простоти) пронизує всі спогади, пов’язані з матір’ю. 

Повернувшись до своєї кімнати, Юкі також одразу відчуває присутність 

душі матері та її сім’ї у всіх речах: «At least her room had remained the same: the 

pale blue curtains she and her mother had chosen, the desk her grandfather had made, 

the dresser, the bed with the red quilted cover from her grandmother»
69

 [252, с. 28]. 

Пробуджуються спогади про те, як Юкі з мамою пакували речі для переїзду до 

нового будинку. Так зовнішні, на перший погляд, деталі набувають емоційно-

психологічної вірогідності, далекої від навмисної «орієнталізації», як це 

відзначають у творах азійсько-американських письменниць деякі дослідники.  

На перший план винесено деталі навколишнього світу, що мають 

«естетичну функцію», яку розробляв у своїх наукових працях чеський 

літературознавець та лінгвіст Ян Мукаржовський. Домінування естетичної 

функції висловлювання вчений вважає характерним для поетичної мови, і 

особливо яскраво ця функція виявляється завдяки «актуалізації», тобто 

контрасту певного елемента зі звичайним його застосуванням [64, c. 71–72]. 

Кьоко Морі застосовує цей естетичний прийом у своїй «поетичній прозі». 

 У романі «Донька Шідзуко» це й аромати квітів, які описувала мама, і її 

долоня під дощем, краплі якого висловлюють сум її душі: «Her mother put her 

hand out, palm up, against the drizzle. “Maybe we get to be something like this rain 

when we die”, she said. “We’d be there, but not really there. We’d be satisfied with 

just the smell of the chrysanthemums and the green tea. We won’t need much 

then”»
70

 [252, с. 36-37]. Це її відчуття кольору й особливе розуміння краси 

кераміки як унікальних витворів мистецтва, котрі не повинні бути ідельними: 

«No two things should be exactly the same, her mother had taught her»
71

 [252, с. 28]. 

І навіть відчуття ваги порцеляни та її дотик до губ: «The best pottery, her mother 

                                                           
69

 Принаймні її кімната залишилась такою, як рашіне: світло-блакитні занавіски, які вона обирала 

разом з мамою, стіл, який змайстрував її дідусь, шафа, ліжко з червоним простирадлом з клаптиків, яке 

подарувала бабуся. 
70

 Мати виставила під дощ руку долонею догори. «Можливо, ми станемо таким дощем, коли помремо, 

– сказала вона. – Ми будемо тут, але направді нас не буде. Нам буде достатньо просто аромату хризантем і 

зеленого чаю. Нам небагато буде потрібно». 
71

 Дві речі не повинні бути однаковими, вчила її мама. 
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said, was pottery that you could use every day. Cups should feel solid in your hands 

and smooth against your lips»
72

 [252, с. 31]. Так на красу світу відповідає тонка 

сприйнятлива душа матері Юкі.  

Цей аспект визначає особливість поетики цього японського (і не тільки за 

тематикою) роману, насиченість витонченими, індивідуально побаченими та 

зрозумілими образами краси світу. Японська естетика моно но аваре пронизує 

всі спогади про матір. Це помітно навіть у тактильних та асоціативних 

відчуттях «Yuki started putting the jewelry and the clothes back into the box. Now 

and then, she pressed a blouse to her cheek, ran her fingers along the lapels of jackets, 

looked long at the embroidery and the buttons on the dresses»
73

 [252, с. 146]. 

В образі Шідзуко втілено особливе почуття краси та стилю, схильність до 

творчості, прагнення до пошуку індивідуальності серед непорушних основ 

традиційної японської сім’ї. Дослідниця М. Усуі зазначає, що для К. Морі 

жіноча творчість: письменництво, рукоділля, живопис – прямим чи 

опосередкованим чином асоціюється з прагненням до самовираження, і для 

Такако Морі, матері письменниці, засобом утекти з «холодного та пустого 

дому» були її щоденники [324, c. 72]. Для Юкі мистецтво стає не просто 

засобом самовираження, а способом протистояння та вираження непокори. Юкі 

отримала догану від учительки за те, що під час уроку домоводства замість того, 

щоб куховарити, дівчина малювала тісто, яке підійшло в пічці та перелилося 

через край пательні. Вона знайшла красу навіть у зіпсованому посуді: «When 

the batter hardened, the pan looked like the craters of the moon»
74

 [252, с. 105]. Це 

стало натхненням для подальшої сміливої творчості: «She pained the ruined pan 

against the background of a perfectly set table and called it Homemaking»
75

 [252, 

с. 105]. Юкі виражає таким чином власне розуміння того, що таке домоводство 

для жінки. 

                                                           
72

 Найкраща кераміка, говорила мама, це та, якою ти можеш користуватися щодня. Келихи повинні 

бути важкими у твоїх руках і гладенькими на дотик губ. 
73

 Юкі почала складати прикраси та одяг назад до коробок. Іноді вона притискала блузку до щоки, 

проводила пальцями вздовж відворотів жакету, довго розглядала вишивку та гудзики на сукнях. 
74

 Коли тісто застигло, пательня стала схожа на місячні кратери. 
75

 Вона намалювала зіпсовану пательню на тлі ідеально накритого столу й назвала картину 

«Домоводство». 
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Самогубство матері робить глибокий відбиток у душі та житті Юкі: для 

оточуючих вона тепер назавжди «донька померлої Шідзуко», навіть якщо сам 

факт самогубства ретельно приховує родина з метою «збереження обличчя», як 

це прийнято в японському суспільстві. Але й сама Юкі протягом усієї розповіді 

у протистоянні відчуженому батькові та його новій дружині нагадує собі, хто 

вона є насправді і що постать матері та пам’ять про неї – це не тільки пам’ять, 

але й вічний духовний зв’язок.  

У романі спогади Юкі організовують усю розповідь. Хід подій 

викладається у хронологічному порядку, а розділи мають майже щоденникову 

фіксацію життя автора роману («The Wake (March 1969)», «Tiptoes (April 1970)», 

«Pink Trumpets (June 1972)» тощо). Це дає можливість співвіднести події з 

історією життя реального автора. Проте цим особливості роману не 

вичерпуються. 

У творі «Донька Шідзуко» художньо перевідтворено події життя автора 

К. Морі: мати Юкі схожим чином скоює самогубство. Однак, на відміну від 

повного мовчання Такако Морі, матері Кьоко Морі, пам’ять про яку пронизує її 

мемуарно-біографічну прозу, в романі образ Шідзуко художньо розробляється з 

безліччю психологічних та ліричних деталей. Вона залишає записки для доньки 

та чоловіка, Хідекі. Проте листа, написаного для чоловіка, вона знищує в 

останні миті життя, відмовляючись від власних слів та від примирення з ним. 

Тема протистояння через мовчання набуває особливого психологічного 

драматизму: Шідзуко повинна сказати останні слова доньці, але не бажає, щоб 

її останнім зверненням до чоловіка була «ввічлива брехня» примирення й 

пробачення. «”I am almost happy at this last hour,” she repeated the last words of 

her note to her husband, “and I wish you to be.” No, she thought, suddenly springing 

up to her feet. I cannot say that. That is a lie. I cannot, must not, tell a lie now»
76

 [252, 

с. 7]. На порозі смерті ця «polite lie» здається їй жахливою та неприродною. 
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 «Я майже щаслива в цю останню годину», – повторила вона останні слова свого листа чоловікові. – 

«І я бажаю цього й тобі». Ні, подумала вона, раптом схоплюючись на ноги. Я не можу цього сказати. Це 

брехня. Я не можу, не повинна брехати зараз. 
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Хоча сюжет і визначається подіями життя автора, відбувається постійний 

відбір, типізація найбільш значущого та важливого. У поетиці роману втілено 

різноманіття засобів художньої репрезентації авторської концепції пам’яті. 

Змальовані в романі деталі життя з’являться і в мемуарній прозі Кьоко Морі: 

Шідзуко шиє для доньки та для себе барвистий одяг, навчає доньку бачити 

красу навколишнього світу – не тільки через мистецтво, але й показуючи їй 

красу простих повсякденних речей, квітів, кольорів. Такако Морі, мати Кьоко 

Морі, створювала для себе яскравий образ, хоча, як відомо, за канонами 

японського суспільства 70-х рр. минулого століття, носити одяг яскравих 

кольорів вважалося неприпустимим для жінки середнього та похилого віку. 

Кьоко Морі згадує про це у творі «Ввічлива брехня»: «Sooner or later, everyone 

obeyed the rules and resigned themselves to these dismal-sounding colours. Even my 

mother complied when it came her turn»
77

 [250, с. 142]. Незважаючи на те, що їй 

довелося «скоритися» перед традиціями японського суспільства того часу, у 

спогадах рідних Такако – і її художнє втілення Шідзуко – залишається молодою 

жінкою, яка полюбляла незвичні кольори.  

Яскравий одяг, як єдиний спадок, залишений матір’ю, виступає для Юкі 

свідоцтвом материнської любові та символом зв’язку з минулим. Коли батько 

Юкі на вимогу її мачухи Ханае спалює весь старий дитячий одяг, пошитий 

Шідзуко, це розриває для Юкі останню нитку, що пов’язувала її з новою 

родиною батька. У більш пізньому романі «Самотня пташка» подібним 

символом виступає розсада квітів, висаджена матір’ю Мегумі, проте дівчина 

розриває зв’язок власноруч. Зрозумівши, що мати виростила квіти лише з 

метою створити ілюзію того, що вона не залишає родину назавжди, Мегумі не 

бажає забирати «брехливі» квіти із собою і висипає розсаду на подвір’ї 

материнського будинку. Однак це лише символ нового, початку, і для Юкі (як і 

для Мегумі) це не означає втрату спогадів про матір та втрату зв’язку з нею. 

Напередодні від’їзду до коледжу Юкі обирає, які речі матері забрати з собою на 
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 Рано чи пізно всі підкорялися правилам та мусили змиритися з цими кольорами з похмурими 

назвами. Навіть моя матір поступилася, коли прийшла її черга. 
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згадку про неї, але розуміє, що не може вибрати щось одне. Для дівчини це 

відкриття подібне до того, коли вона усвідомила, що красу картини Моне не 

можна висловити на уроці за три хвилини. Так само її мати не може бути 

«списком речей» («Her mother couldn’t be summed up in a list»), це применшить 

значення самої постаті матері для неї, адже зведе її цілісний та багатогранний 

образ до «лише однієї сутності» («To save a few things and leave the others was to 

say that her mother could be reduced to one essence») [252, с. 147]. Дослідниця 

Шен-Мей Ма вважає, що для Юкі не взяти нічого означає забрати з собою всю 

Шідзуко, тобто пам’ять про неї («Take nothing means Yuki takes the whole of 

Shizuko with her to college and beyond») [228, c. 46]. 

Кьоко Морі зверталася до цього питання у своїй творчості й раніше, 

зокрема в поетичних творах, які тематично дуже тісно переплітаються з її 

прозою. К. Зітлоу та Т. Сандерс відзначають, що в окремих творах К. Морі 

можна знайти цілі рядки, що повторюються, як, наприклад, вислів «Я вірю у 

колір, який не можу назвати» («believe the color I cannot name»). Коментуючи це, 

письменниця пояснює, що іноді частина одного твору починає розвиватись у 

дещо інше, і часто трапляється так, що тема, якої вона торкається в поезії, 

пізніше повертається до неї у прозовому творі [346]. Дійсно, у її вірші «Духам 

моїх предків» («To My Ancestral Spirits»), вперше опублікованому в «The South 

Florida review» у 1989 р., слова К. Морі ніби створюють ілюстрацію до роману, 

що вийде пізніше: 

I left my father’s house  

at twenty, taking only a few of her  

possessions: diaries, photographs, a box of  

jewelry, a sweater. My father’s wife,  

I knew, would burn the rest. Out of the flames  

my mother and her mothers rose up, crossed  

the ocean with me. They ask me now for  

colors they’d given up. Through me they  

hunger for the yellow of Johnny-jump-ups  

in my garden, the blue-purple of morning  

glories. On my windowsill, pink geraniums  

flowered sporadically all winter, random  

messages from them. Were I at my grandmother’s  
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altar, I would offer them a red chrysanthemum,  

large as my heart, a perfect globe.  

Chosen by them to live in another  

land, I offer my words. Their voices  

name each petal, each leaf vein through me 
78

 [255, c. 36–37]. 

 

Цей вірш Кьоко Морі називає твором, який найкраще висловлює її 

покликання як поета: говорити за її матерів, чиє горе було «замовчано» 

японським культурним кодом («I want to speak out for my mothers whose sorrows 

were silenced by the Japanese aesthetic code») [255, c. 37]. Народжується яскравий 

образ ніжності й любові як протистояння придушенню та пригніченню. На 

вівтар пам’яті про свою матір та всіх згублених жінок вона приносить квітку, як 

серце всесвіту: «a red chrysanthemum, /large as my heart, a perfect globe». 

Історія про трагедію в родині співвіднесена в романі з важливою 

соціально-культурологічною темою, яка має особливе значення в період 

набуття нової сили дискурсу про долю жінки на Сході та Заході. Кьоко Морі 

розвиває різні сюжетні лінії, зображуючи традиційну японську родину, 

традиційну роль японської жінки в суспільстві, яка стає центром соціально-

психологічного конфлікту роману. Але цей соціально-культурологічний шар 

сюжету проектований на особисту історію життя та самогубства.  
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 Я залишила батьківський дім, 

Коли мені було двадцять, взявши з собою лиш декілька 

Її речей: щоденники, фото, скриньку 

З коштовностями, светр. Я знала, що дружина мого батька  

Спалить решту речей. Із полум’я 

Моя мати та її матері здійнялися та перетнули 

Океан разом зі мною. Тепер вони просять у мене 

Кольори, від яких відреклися. Через мене вони 

Жадають жовтого кольору фіалок 

У моєму садку, бузкової блакиті берізок. 

На моєму підвіконні рожева герань 

Зацвітала час від часу протягом зими, надсилаючи 

Випадкові повідомлення від них. Коли я відвідую 

Вівтар у бабусиному домі, я підношу їм червону хризантему, 

Велику, як моє серце, ідеальну кулю. 

Вони обрали мене для життя в іншій 

Країні, і я підношу їм мої слова. Їхні голоси 

Називають кожну пелюстку, кожну жилку листа моїм голосом. 
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Особиста трагедія матері та її самогубство прямо пов’язані для Кьоко 

Морі з патріархальним устроєм традиційного японського суспільства, втіленим 

у постаті батька письменниці. Мовчання, вдаватись до якого японську жінку 

примушує саме суспільство, знаходить своє відображення не тільки в романно-

автобіографічних творах К. Морі, які тяжіють до жанру мемуарів та 

особистісного есе, а й в его-романах «Донька Шідзуко» та «Самотня пташка».  

К. Морі вибудовує сюжет таким чином, що стає очевидно: мовчання не 

було єдиним засобом протистояння Шідзуко традиціям японської сім’ї. 

Напередодні весілля батька з його новою дружиною тітка Ая розповідає Юкі 

історію, яку вона вже знала, але хотіла почути знову, – історію про те, як 

Шідзуко відмовилась від шлюбу із сином заможного землевласника. Батьки 

Шідзуко після Другої світової війни залишись без землеволодіння, раптом 

опинившись на межі бідності, тому, на думку сім’ї, такий шлюб Шідзуко міг би 

стати порятунком для неї самої та всієї родини. Шідзуко, однак, мала 

сміливість не тільки відмовитись від домовленостей, укладених між батьками 

молодят без її відома, а й власноруч повернути подарунки від сім’ї майбутнього 

чоловіка, які були частиною обов’язкового ритуалу перед весіллям. Для 

дівчини цей неймовірний з погляду суспільства вчинок був більш природним, 

аніж життя у нещасливому шлюбі з примусу, тому вона обирає інший спосіб 

допомогти родині та переїжджає до міста Кобе, щоб працювати секретаркою. 

Тітка Ая пояснює Юкі: «She couldn’t make a sacrifice like that, because she would 

live to resent it and turn into a bitter person»
79

 [252, с. 22]. Як зазначає дослідниця 

М. Усуі, для Шідзуко це засіб віднайти «місце для себе». «Тісна комірка», у 

якій довелося жити, працюючи в Кобе, за іронією стала її «room of her own» 

[324, c. 70]. Однак саме це рішення врешті й приводить Шідзуко до того, від 

чого вона намагалась утекти, тобто до традиційного життя японської жінки у 

шлюбі: у Кобе вона зустрічає Хідекі, який і зробив її нещасливою. 

Мовчання як покарання та протест, а не як виправдання психологічного 

насильства з боку чоловіка та законів суспільства пов’язане з темою жіночої 
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 Вона не могла піти на таку жертву, адже вона б жила з ненавистю і стала б нещасною. 
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долі в патріархальному суспільстві. Це саме той тип протистояння через 

мовчання, який дослідниця Донг Ісбістер виділяє у творі К. Морі «Ввічлива 

брехня» і який письменниця зображує як могутній засіб протистояння і в інших 

своїх творах. Дослідниця М. Усуі стверджує, що таким чином правду, яку 

замовчує Шідзуко, Морі повідомляє лише читачеві: «The silenced truth is 

conveyed by Mori only to the readers» [324, c. 77]. Сила мовчання як покарання 

втілена і в непокорі Юкі батькові та мачусі. У тому ж розділі Хідекі згадує, як 

його нова дружина Ханае погрожувала піти через поведінку Юкі: «In the middle 

of supper one evening, without much of warning, Hanae got up from the table saying, 

“You make me sick, the two of you, sick. You’re close and sly, Yuki. All the time, 

you’re silent, not a word, but who knows what you’re plotting in your head”
80

» [252, 

с. 155]. Тут ми також знаходимо віддзеркалення власного мовчання К. Морі по 

відношенню до батька та мачухи, яке вона сама пізніше усвідомила як помилку. 

Мотив мовчання японської жінки та пошуку свого голосу Кьоко Морі 

втілює і в образі «голосу без тіла». Останній раз, коли Юкі чує Шідзуко – це 

телефонна розмова безпосередньо перед її самогубством; останній раз, коли 

вона бачить матір – це момент, коли Юкі знаходить тіло Шідзуко вдома. Вона 

майже чує голос матері, який потрапив до пастки десь у телефонних дротах та 

не може знайти виходу звідти, переслідує дівчину протягом років, а постать 

матері тепер не є цілою в її уяві: «So I had been listening to her voice over the 

phone but not seeing her. And then a few hours later, I was seeing her body but no 

voice ever came again. It’s like I can’t remember her whole
81

» [252, с. 86]. Так 

тонко психологічно передано реакцію доньки. Горе та журба за матір’ю, 

відсутність у пам’яті цілісного образу залишається з нею назавжди.  

За словами дослідниці М. Усуі, це створює ситуацію суперечності та 

напруги між двома сутностями: голос без тіла й тіло без голосу. К. Морі подає 

це як «долю мовчазного Я» («destiny of the silenced self»), і таким чином у 
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 Одного вечора посеред вечері, без попередження, Ханае піднялася з-за столу й промовила: «Мене від 

вас нудить, від вас обох, просто нудить. Ти закрита й підступна, Юкі. Весь час мовчиш, жодного слова від 

тебе, але хто знає, що ти замислила». 
81

 То ж я чула її голос по телефону, але не бачила її. А кілька годин по тому я бачила її тіло, але ніколи 

більше не чула голосу. Я наче не можу пригадати її цілою. 
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романі «Донька Шідзуко» висловлено прагнення письменниці «віднайти 

загублений голос її матері» («retrieve her mother’s lost voice») [324, c. 77]. 

Пастка телефонного дроту, на думку М. Усуі – це метафора традиційного 

японського коду спілкування, що стоїть між духом матері, який залишився в 

Японії, та її доньки, що тепер живе в Америці [324, c. 77]. Для Юкі, однак, це не 

стільки страх втратити і власний голос, а й страх «роз’єднання» людей, які 

важливі для неї, та «роз’єднання» її самої з ними. Коли в дідуся стається 

серцевий напад, страх «ніколи не почути його голос знову» нагадує їй про 

загублений голос матері. 

У поетиці роману «Донька Шідзуко» реалізовано й інші сторони 

розуміння Кьоко Морі складного принципу чіммоку, що створює 

багатостороннє відображення японської лінгвокультурної естетики мовчання. 

Так, Юкі отримує завдання у школі зробити доповідь про картину Моне 

«Гладіолуси», та в момент, коли виступає перед класом, розуміє, що не може 

применшити красу картини до трихвилинної доповіді: «Whatever was important 

about the painting simply could not be put into a speech»
82

 [252, с. 146]. Як 

пояснює К. Морі в есе «Пейзажі», це щасливий момент відкриття для Юкі – 

момент розуміння, що таке краса. Таке поняття невимовності краси (яп. 

чіммоку) – одне з найважливіших у японській естетиці. О. Прасол, посилаючись 

на дослідження японського філолога Кіндаїчі Харухіко, називає «прагнення до 

мовчання» («trend for silence») найбільш значущою рисою японського 

національного стилю висловлення [274]. Дійсно, жанр японського хайку не 

прославляє красу світу, а філософськи замовчує її. 

Кьоко Морі багато писала про становище жінки в японському суспільстві, 

і ці спостереження отримали художню проекцію в головному конфлікті роману. 

У японському суспільстві, за словами письменниці, жінка навчалась бути 

красивою шляхом мовчазного страждання та самознищення (self-effacement). 

Японська жінка, що підкорялась цим правилам, не могла висловитись проти 

утиску, або навіть носити одяг яскравих кольорів, бо вони були неприйнятними 
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 Те, що було важливим у картині, просто не можна було висловити у промові на три хвилини. 
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для середнього та старшого віку. У романі це показано через особисту історію 

протесту Шідзуко. Вона знаходить у кольорах засіб мовчазного, але добре 

зрозумілого протесту, а після її смерті Юкі, іноді сама того не усвідомлюючи, 

втілює в життя творчий і духовний спадок матері. Такео, дідусь Юкі, 

розглядаючи яскраву тканину на домашньому вівтарі, одразу згадує Шідзуко: 

«The bright blues, purples and green on the fabric on the altar flooded his thoughts. 

Yuki had dyed the cloth during her visit and left it on the altar as an offering to the 

spirits. <…> Shizuko’s colours, Takeo has thought as soon as Yuki had finished the 

cloth»
83

 [252, с. 172]. Побачивши, що онука береже почуття краси, притаманне 

Шідзуко, Такео розуміє, що з Юкі «все буде добре», і що вона «знайде свій 

шлях», адже вона навчилась дивитися за межі того болю, який приносять їй 

спогади про матір [252, с. 173].  

Пізніше Юкі й сама усвідомлює, що насправді для неї означають ці 

спогади. Отримавши від батька альбом з малюнками матері, вона одразу згадує 

улюблені кольори Шідзуко: «Inside, she found a large notebook with a bright sky-

blue cover. Immediately, she thought of her mother»
84

. Кольорові малюнки, що 

зображували щасливі моменти їхнього життя, примушують Юкі зрозуміти, що 

таким її мати бажала показати їй світ. 

К. Зітлоу в статті «Звуки та малюнки у словах: образи в літературі для 

молоді» звертає особливу увагу на цей епізод роману, зазначаючи, що коли ми 

«читаємо альбом слів Морі про альбом малюнків Юкі», ми бачимо, як Юкі 

зберігає спогади про матір за допомогою мистецтва [345] – так само, як це 

робить Кьоко Морі: 

At forty, my mother had  

a brown coat made, putting away  

the peacock blue one she’s become too 

old for. She had the tailor line her 

new coat with flannel, red and green  

                                                           
83

 Яскраві відтінки синього, фіолетового та зеленого на тканині, що вкривала вівтар, заполонили його 

думки. Юкі пофарбувала цю тканину, коли приїжджала, та залишила її на вівтарі як пожертву духам. <…> 

Кольори Шідзуко, подумав Такео, тільки-но Юкі закінчила роботу. 
84

 Всередині вона знайшла великий зошит у яскравій небесно-блакитній обкладинці. Вона одразу ж 

згадала матір. 
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tartan no one could see. After her death 

in the spring, my aunt folded the coat  

for storage. “Your mother still liked such  

bright colors,” she said, brushing the flannel  

with her fingers. I stored away that remark  

among what I wanted to remember  

most about her 
85

 [255, c. 36–37]. 

 

Цей вірш нагадує прозу поета. Подібним чином у романі описується, як 

тітка Ая прибирає одяг Шідзуко у день похорону: «Yuki breathed in the faint 

smell of sawdust from the boxes. The soft silks and cottons Aya was putting away 

still smelled of her mother. They were mostly shades of green and blue. Soon, the 

closet was empty and the boxes were full. Her aunt poured out a handful of mothballs 

into each box and closed the lid on her mother’s colors»
86

 [252, с. 8–9]. Для Юкі 

«кольори її матері» також є невід’ємною частиною такого дорогого для неї 

образу. 

Помітно, що твори Кьоко Морі – і прозові, й поетичні – сповнені естетики 

й символіки кольору. Японським цей роман робить і властивий, як відомо, 

японській естетичній свідомості особливий ступінь візуалізації світу. У романі 

«Донька Шідзуко» бачимо яскравий візуальний компонент образів, на що не 

раз звертали увагу дослідники. В інтерв’ю К. Зітлоу та Т. Сандерс («Баланс, 

краса та життя чужинця: інтерв’ю з Кьоко Морі» / «Balance, Beauty, and Being 

an Outsider: An Interview with Kyoko Mori») К. Морі зізнається, що завжди 

хотіла бути художником, бо сприймає світ і мистецтво у візуальних образах: «I 
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 У сорок років моїй мамі 

Пошили коричневе пальто, і вона припинила носити 

Яскраво-блакитне, для якого тепер була 

Занадто старою. Вона просила кравчиню підшити 

Нове пальто фланеллю у червону та зелену клітинку, 

Якої ніхто не міг бачити. Після її смерті 

Навесні моя тітка склала пальто, 

Щоб сховати. «Твоя мати досі любила 

Такі яскраві кольори», – сказала вона, торкнувшись 

Фланелі. Я зберегла ці слова 

Поміж того, що найбільше хотіла запам’ятати 

про неї. 
86

 Юкі вдихнула запах тирси від коробок. М’які шовкові та бавовняні тканини, які Ая прибирала, досі 

зберігали запах її матері. Майже всі вони були зеленого та синього кольору. Згодом у шафі стало 

порожньо, а коробки заповнились. Її тітка висипала жменю нафталінових кульок у кожну коробку та 

закрила кришкою кольори її матері. 
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am very visual. I have always had the urge to be a visual artist too, but I simply had 

no real talent to match my ambition, and that's why I chose to be a writer. Some art 

forms appeal more to us than others»
87

. К. Зітлоу та Т. Сандерс, як і інші 

дослідники, відзначають талант письменниці до створення візуальних образів 

за допомогою слова, буквально «малювання словами»: «You paint such vivid 

images in your writing. The reader can see what you paint with words. You already 

are a visual artist»
88

[346]. Неодноразово повертаючись до порівняння 

візуального мистецтва з письменництвом та мовою у своїх есе, Кьоко Морі 

називає його «мовчазною, але барвистою мовою», «silent but colorful language» 

[255, c. 38]. 

Доктор Конні Зітлоу, професор Уесліанського університету Огайо та 

дослідниця літератури для молоді, у роботі «Звуки та малюнки у словах: образи 

у літературі для молоді» («Sounds and Pictures in Words: Images in Literature for 

Young Adults», 2000 р.) називає твір «Донька Шідзуко» «фотоальбомом у 

словах» («a photograph album in words»). Дослідниця відзначає особливе вміння 

автора створювати фотографічні зображення, як буквально, так і в переносному 

значенні: яскраві образи, які, крім очевидної візуальної, зображальної ролі, 

допомагають у характеризації персонажів твору, залишаються в уяві читача й 

після прочитання книги. К. Зітлоу цитує один з відгуків своїх студентів, у 

якому роман описано як «надзвичайно візуальну книгу» [345], із чим 

неможливо не погодитись.  

Дійсно, ось як найменша деталь, прописана К. Морі, дозволяє читачеві 

відчути художнє світосприйняття Юкі, яке нероздільно пов’язане зі спогадами 

про маму: «Outside the window, the sky to the north was full of small clouds that 

looked like fish scales. The sky’s changing, her mother would have said: it’s fall»
89

 

[252, с. 72]; «Yuki looked up at the trees. She could remember, back in the late May, 

                                                           
87

 Я сприймаю все через візуальні образи. Я й сама завжди хотіла бути художником, але мені просто не 

вистачало таланту реалізувати свої прагнення, тому я стала письменником. Деякі форми мистецтва 

приваблюють мене більше за інші. 
88

 Ви малюєте такі живі образи у ваших творах. Читач бачить, що ви малюєте словами. Ви вже 

художник. 
89

 За вікном небо на півночі було вкрито дрібними хмаринками, схожими на риб’ячу луску. Небо 

змінюється, сказала б її мама: прийшла осінь. 
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when they were covered with white flowers that looked like long torches»
90

 [252,      

с. 69]; «Yuki went downstairs for orange juice and still missed her mother’s white 

ceramic goblets, how the orange juice looked like the full moon in them»
91

 [252, 

с. 130]. Майстерно відтворене через слово бачення найменших деталей, які 

зберігає пам’ять. Поетична синестезія, передача словом художника 

багатовимірних почуттів та відчуттів: зорових, слухових, смакових, тактильних 

– характерна риса ідіостилю К. Морі.  

Спогади, як основна стратегія тексту, пов’язані не стільки з фактами 

дитинства та юнацтва Юкі, скільки з естетичним переживанням, естетичним 

освоєнням минулого, що закарбовані у сприйняттях героїні через невласне 

пряму мову. Лаконічними штрихами передано сприйняття дитиною картини 

Моне «Гладіолуси», за якою Юкі робить доповідь у класі: «She glanced at the 

few notes she had jotted down. Camille’s parasol, the first note read. That was the 

detail she was going to mention first because she thought it was the most striking 

thing about the painting – a woman, Monet’s wife, holding a green parasol in the 

upper-left corner»
92

 [252, с. 146].  

 К. Морі майстерно відтворює у своєму «фотоальбомі у словах» не тільки 

зображення, але й запахи, смак та інші відчуття: «Yuki knelt down and scooped 

up handfuls of pine needles off the ground. Their smell reminded her of the delicious 

mountain air she and her mother had eaten»
93

 [252, с. 110]; «Yuki washed first the 

rice and then the greens. <…> They reminded her of the daisies and nasturtiums her 

mother had put into salads, straight from her garden, fragrant and bittersweet. They 

tasted the way Yuki had always imagined light to taste»
94

 [252, с. 130]. 
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 Юкі подивилась на дерева. Вона пам’ятала, як у травні вони були вкриті білими квітами, схожими на 

довгі смолоскипи. 
91

 Юкі спустилася сходами за помаранчевим соком. Вона досі сумувала за білими керамічними 

келихами її матері, в яких помаранчевий сік був таким, наче повний місяць. 
92

 Вона подивилась на декілька нотаток, які вона зробила. У першій було написано: парасолька 

Камілли. Це була деталь, яку вона збиралася згадати першою, тому що вважала її найбільш вражаючою 

деталлю картини – жінка, дружина Моне, яка тримає парасольку, у верхньому лівому кутку. 
93

 Юкі опустилась на коліна та зачерпнула повні жмені соснових голок із землі. Їхній запах нагадав 

дівчині про чарівне гірське повітря, яке вони смакували разом з мамою. 
94

 Юкі промила спочатку рис, потім зелень. <…> Зелень нагадала їй ромашки й настурції, які мама 

клала до салатів, щойно зірвані у її садку, духмяні та гіркувато-солодкі. На смак вони були такі, яким Юкі 

завжди уявляла смак світла. 
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Навіть буддійський священик, який проводив ритуал похорону Шідзуко, 

закарбувався в пам’яті Юкі імпресіоністським малюнком з альбома: «The 

priest’s black robe ballooned around him and made him look like a buoy riding on the 

sea. Yuki thought of the musty smell of old cloth, temple burying grounds in the 

rain»
95

 [252, с. 12]. 

Аналіз особливостей передачі візуалізованих спогадів слугує важливим 

аспектом дослідження ідіостилю Кьоко Морі, який виявляє авторську позицію. 

На думку американського наратолога С. Чатмана, така оптика вказує на 

присутність автора, на розділеність враження, естетичної імагінації. Коли 

відповіддю на питання: «хто говорить?» стає автор, тоді читач починає 

«бачити» не лише фізичне оточення, а й спогади, стосунки, думки того, хто 

несе слово [136, c. 139].  

Японська письменниця Каорі Екуні в коментарі до японського видання 

«Доньки Шідзуко» зазначає, що кожне слово роману дібрано настільки 

ретельно, слова складаються в такі красиві речення, що здається – вони 

випромінюють світло («言葉のひとつひとつがきれいに立ち上がり、つつまし

く光を放っている» [252, c. 256]). Це викликає у К. Екуні асоціації з котодама 

(яп. 言霊, «душа слова») – давнім японським віруванням, яке сягає корінням у 

синтоїзм, згідно з яким кожне слово має магічну силу. К. Екуні порівнює 

магічні властивості слова Кьоко Морі з природною силою води або рослин: так 

само, як вода у природі має м’яку, але могутню силу, розповідь у романі 

К. Морі ведеться спокійно, у той же час справляючи враження на читача 

нестримною життєвою силою [252, c. 256–257]. Зображення природної сили 

води стає центральною темою у творі «Вода й марення», який пронизаний 

могутніми водними образами. Він розглядається в підрозділі 4.1 «Тематика та 

проблематика сповідально-ліричної прози “Вода й марення”». 

У центрі багатьох досліджень творів Кьоко Морі – символіка кольору. 

Дослідниця К. Нодзакі окремо звертає увагу на широту символіки білого 
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 Чорна ряса священика здіймалась навколо нього та робила схожим на буйок у морі. Юкі уявила 

затхлий запах старого одягу, кладовище біля храму під час дощу. 
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кольору у творі «Донька Шідзуко», який супроводжує найбільш емоційно 

напружені епізоди роману [372]. Починаючи з білих пелюсток сакури, які 

проводжають Шідзуко в останні години її життя, білий колір постає символом 

смерті, зв’язку з духами пращурів, але й одночасно символом коротких 

миттєвостей щастя, які Шідзуко відчула в подружньому житті.  

Відомо, що в японській лінгвокультурі білий традиційно був кольором 

жалоби, але, згідно з філософією буддизму, закінчення одного життя означає 

початок нового, тому білий колір набуває значення переродження, циклу життя. 

Крім того, значення потойбічного, містичного світу надається білому кольору в 

японській міфології, що бере свій початок з перших письмових пам’яток 

«Коджікі» та «Ніхон Шьокі»: у міфах боги часто приймають подобу чарівних 

тварин білого кольору [368], а в романі «Донька Шідзуко» душі пращурів 

порівнюються з великою білою хмарою, як їх уявляє бабуся Маса: «the spirits of 

the ancestors had seemed like a large white cloud – a nameless benevolent force 

floating over her»
96

 [252, с. 197]. 

Другий розділ «The Wake» («Церемонія прощання») особливо сповнений 

деталей білого кольору, а також контрасту білий/чорний – комбінації, що 

символізує смерть у японській культурі. Сам розділ у японському виданні 

називається «白菊», «Білі хризантеми» – один з японських символів жалоби і 

одна з деталей буддійського поминального обряду, які закарбувались у пам’яті 

Юкі: «Yuki stared silently at the makeshift altar, the coffin in the center, the white 

and yellow chrysanthemums drenched in the smoke from the incense sticks. White 

drapery was everywhere, covering the floor and the wall in large, billowy folds»
97

 

[252, с. 11]. Дівчина намагається пригадати, якою кімната була до цього, але 

білий колір поглинає все, навіть людей, які входять до білої кімнати: «A man in 

black suit passed by her and joined the small group of mourners who sat on the floor, 
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 Духи пращурів здавались їй великою білою хмарою – безіменна доброзичлива сила, що літає над 

нею. 
97

 Юкі мовчки дивилась на тимчасовий вівтар, труну в центрі, білі та жовті хризантеми, просочені 

димом від ароматичних паличок. Біле драпірування було всюди, покриваючи підлогу та стіни великими 

хвилястими складками. 
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almost swallowed up by the immense whiteness»
98

 [252, с. 11]. Колір потойбічного 

світу примушує Юкі вперше гостро відчути втрату, відділяючи її від матері, та 

стає кольором мовчання. Так вимальовується образ всеохопної скорботи.  

За теорією художника В. Кандинського, білий – це колір відсутності 

звуків, тобто «не-звучання», «великого мовчання», яке здається непорушною 

холодною стіною. Однак у сприйнятті Кьоко Морі, за фактом народження 

пов’язаної з японською культурою, це не мертве мовчання, воно сповнене 

можливостей, як пауза в музичному творі. Кьоко Морі порівнює білий колір з 

глибокою наповненістю мовчання не тільки у романі «Донька Шідзуко», але й 

у поетичних творах, зокрема у вірші «Розмова крізь біле: моїй матері» 

(«Speaking Through White: For My Mother»), перші строфи якого доповнюють 

образ всепоглинаючого білого кольору жалоби, який заглушає всі інші кольори: 

Twenty years ago today, your death changed 

our house into a white world of mourning: 

the undertaker’s drapes billowed over your 

 

yellow couch and in the doorway where you’d 

stood listening to my piano; incense smoke 

wrote endless columns of mantra, and 

 

your red-covered diary was taken away –  

everything locked in white, I cannot now 

remember what dress or kimono they’d put  

 

on you, what color I saw as I bent down to 

commit every detail of you to memory 
99

 [257, c. 335–337]. 
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 Чоловік у чорному костюмі пройшов повз неї та приєднався до невеликої групи людей у скорботі, які 

сиділи на підлозі, і неосяжне біле майже проковтнуло його. 
99

 У цей день двадцять років тому твоя смерть перетворила 

Наш дім на білий світ скорботи: 

Похоронні драпірування хвилями накрили 

Твій жовтий диван, вони майорять у дверях, де ти стояла, 

Слухаючи, як я граю на піаніно; дим від ароматичних паличок 

Писав нескінченні стовпчики мантри, а 

Твій щоденник у червоній обкладинці забрали –  

Все у полоні білого. Я навіть не можу  

Пригадати, в яке кімоно чи сукню 

Тебе вбрали, який колір я бачила, схиляючись 

Над тобою, щоб запам’ятати кожну твою рису. 
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Колір у романі – важлива деталь у створенні художнього психологізму. 

Як білий колір знищує всі інші кольори, так Юкі намагається за допомогою 

яскравих кольорів «вдихнути кольори» (breathed in the colors) та заглушити 

звуки білого, ховаючись у шафі серед барвистого одягу: «She pulled her knees up 

against her chest and covered her ears with cupped hands. Then she looked up and 

breathed in the colors. She would drown out the wailing chant with their 

brilliance»
100

 [252, с. 14]. Білий колір на противагу яскравим кольорам життя – 

це трагедія та смерть, небуття та мовчання, крізь які письменниця Кьоко Морі 

«розмовляє з матір’ю» та доносить її голос до читачів. Протистояння смерті та 

життя втілюється у складній поетиці всього роману, а також пронизує її 

поетичні твори, як вірш «Розмова крізь біле». 

Though I will never  

overcome your death, I am a woman 

 

driving into and out of sunsets to 

speak about you. The world balances, again, 

 

mid-March, daffodils breaking through 

snow like our words through silence 
101

 [257, c. 335–337]. 

 

Духовне єднання з матір’ю – те спільне, що поєднує всі твори К. Морі. 

Психологічно та естетично значущі деталі, що пов’язані з білим кольором, 

не можна звести до символіки смерті та жалоби. Семантика й поетика білого 

кольору в романі значно складніша та багатша. У творах К. Морі білі ромашки 

на портреті Юкі створюють сонячну та щасливу картину, Маса, бабуся Юкі, 

згадує великий букет рожевих та білих півоній, які Шідзуко подарувала їй на 

день народження, а в пам’яті Юкі оживає сповнений радості образ матері, яка 

бігла по сходах у білій сукні, тримаючи букет рожевих троянд. У мовній 
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 Вона підтягнула коліна до грудей та затиснула вуха складеними долонями. Тоді вона подивилася 

вгору та вдихнула кольори. Вона втопить тужливі співи у їх яскравості. 
101

 І хоча я ніколи 

Не примирюся з твоєю смертю, я жінка, 

Яка їде у захід та з заходу сонця, 

Щоб знову розмовляти з тобою. Світ знов знаходить рівновагу 

У середині березня, нарциси проростають 

З-під снігу, наче наші слова з-під тиші. 
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картині світу японсько-американської письменниці гармонійно поєднані, а не 

розведені за національними культурними «квартирами» традиції 

світосприйняття. Все це створює «малюнки словами» надзвичайно візуального 

стилю Кьоко Морі. 

Американська письменниця та літературний критик Ліз Розенберг у 

рецензії роману «Донька Шідзуко» називає мистецтво засобом, який допомагає 

героїні як поглянути назад, так і знайти шлях у майбутнє: «Art is a tool of 

remembrance, a way back. <...> Art also points a way forward, toward reconciliation 

with the world»
102

 [290]. Мистецтво стає поштовхом до нового життя для Юкі, 

коли дівчина вступає до мистецького коледжу в Нагасакі та полишає рідне 

місто Кобе: Юкі знаходить спокій та примирення з минулим, водночас 

зберігаючи зв’язок із матір’ю через творчість. Те, що Хідекі вирішує віддати 

альбом з малюнками Юкі замість того, щоб знищити його, також є спробою 

відновити зв’язок із донькою. Вчинок батька певним чином допомагає Юкі 

зробити крок до примирення зі смертю матері. Таким чином, ця деталь – 

альбом з малюнками – стає не просто зв’язком між минулим та майбутнім, а 

допомагає Юкі зрозуміти, що самогубство матері було засобом боротьби, а не 

наміром зробити доньку нещасною: «Running down the street, she kept thinking of 

the various sketches of herself. My mother wanted me to be happy, she repeated to 

herself. She didn’t leave me to hurt me or to make me sad all my life»
103

 [252, с. 196]. 

Таке переосмислення вчинку батька допомагає Юкі на шляху до знаходження 

свого голосу, як того бажала її мати.  

За словами М. Усуі, Юкі як студентка коледжу мистецтв змогла втілити 

прагнення матері «намалювати свою власну історію», а також їхню спільну 

історію («draw the story of her own, and the stories of their own») [324, c. 74]. 

В образі матері втілено бажання письменниці зобразити жінку-матір в її 

прагненні до творчості та самовизначення. З автобіографічної прози К. Морі 
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 Мистецтво – це засіб зберегти спогади, повернутися назад. <…> Мистецтво також вказує шлях 

уперед, до примирення зі світом.  
103

 Поки Юкі бігла по вулиці, вона думала про свої портрети в альбомі. Моя мати хотіла, щоб я була 

щасливою, повторювала вона собі. Вона залишила мене не для того, щоб зробити мені боляче або щоб я 

сумувала усе своє життя.  
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відомо, що саме від матері письменниця успадкувала почуття краси, яке 

виявляється на багатьох рівнях тексту. Майстерність письменниці К. Нодзакі 

порівнює із живописом («絵画を見るように脳裏に浮かんだ »
104

) [372,               

c. 186–187]. Із цим погоджується професор Конні Зітлоу, яка називає роман 

«Донька Шідзуко» чудовим зразком надзвичайно особистісного твору, який 

завдяки увазі до деталей розкриває для читача інший світ – реальність, відмінну 

від звичної. Творчість Кьоко Морі, за словами К. Зітлоу, ілюструє, як художня 

деталь дозволяє показати, що чийсь особистий досвід одночасно є 

універсальним [345]. 

Кьоко Морі, звертаючись у романі до фундаментальної теми життя і 

смерті, закінчує свій твір життєствердним чином. Бабуся Маса знаходить білу 

цикаду, яка щойно «переродилась», звільнившись від старої оболонки. Цикада 

здається мертвою, і Маса кладе її до буддійського вівтаря як підношення для 

душі померлого чоловіка та Шідзуко, а пізніше знаходить її живою на веранді 

будинку. Спогади про померлих та роздуми Маси про смерть змінюються 

відчуттям початку нового життя. У цьому акценті на почуттях простежується 

відвертість, яка притаманна жанру ватакуші-шьосецу: «Masa walked to the 

window and pulled it open. Immediately, the cicada flew out and swirled up, merging 

into the blue sky. Masa stood by the open window and watched the child still running 

up the steps and going down the slide. She laughed, and cried copious tears, until her 

chest and shoulders ached from joy»
105

 [252, с. 208]. 

У фіналі роману Юкі також знаходить душевні сили для нового початку. 

Шлях до Нагасакі, який проходить через рисові поля, залиті водою, стає для 

Юкі шляхом до нового життя. Як рисові поля заростають зеленню, так і минуле, 

що було «пустим» для дівчини, «поросте зеленню»: «My mother and I, Yuki 

thought, we are moving on. We leave behind nothing but empty spaces – empty 
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 Образи спливали в уяві, наче я дивилась на картини. 
105

 Маса підійшла до вікна та відчинила його. Цикада одразу вилетіла та здійнялася вгору, зливаючись 

із синім небом. Маса стояла біля розкритого вікна та дивилась, як хлопчик підіймався сходинками і 

з’їжджав з гірки. Вона сміялась і плакала, доки її груди та плечі не заболіли від щастя. 



125 

 

spaces turning green as we move away from here»
106

 [252, с. 148]. Юкі помічає все 

більше яскравих деталей оточення разом з тим, як робить крок назустріч своєму 

майбутньому: «Isamu was still smiling. He was getting ready to say something. As 

Yuki stepped out into the grass to meet him, her mind kept taking pictures of the 

surrounding light»
107

 [252, с. 196]. Не тільки колір, але й світло стають 

маркерами подолання відчаю. 

Так із багато в чому автобіографічного за задумом роману виростає твір, 

який за жанрово-стильовими моделями не вписується в однозначні жанрові 

дефініції. Метажанрова своєрідність роману «Донька Шідзуко» визначається 

поєднанням домінантних рис его-роману, автобіографії, ліричних есе та 

інтермедіальною інкорпорацією візуальних образів.  

 

3.2. «Самотня пташка»: альтернативна літературна автобіографія 

 

«Самотня пташка» («One Bird») – другий роман Кьоко Морі, виданий у 

1995 році, увійшов до списку кращих книг для юнацтва 1996 р. Американської 

бібліотечної асоціації (ALA Best Books for Young Adults) та отримав нагороду 

Phoenix Awards через 20 років після публікації, у 2015 р.  

У цілому твір був прихильно сприйнятий літературними критиками, 

однак в оглядах неминуче піддавався порівнянню з попереднім романом 

«Донька Шідзуко». У рецензії Booklist критик Хейзел Рохман зазначає, що 

новий роман К. Морі, як і попередній, написаний із «тонкістю та драматизмом», 

але «Самотня пташка» здається їй занадто «замисленим» [289]. На думку 

критика The Bulletin of the Center for Children’s Books, «Самотня пташка»  так 

само, як і «Донька Шідзуко», досконало змальовує портрет дівчини, яка 

«створює себе сама» за відсутності матері, але другому романові не вистачає 

«делікатного напруження» попереднього твору [282]. Відсутність «поетичного 
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 «Ми з мамою, – думала Юкі, – ми рухаємось далі. Ми не залишаємо позаду нічого, крім пусток – 

пусток, які поростають зеленню разом з тим, як ми віддаляємось». 
107

 Ісаму все ще посміхався. Він збирався щось сказати. Коли Юкі зробила крок по траві назустріч йому, 

вона подумки фотографувала світло навколо неї. 
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штриха», притаманного попереднім творам К. Морі, відзначає і Ненсі Васілакіс 

з The Horn Book Magazine [325]. Більшість критиків, однак, погоджуються у 

думці, що ця книга торкається універсальних загальнолюдських проблем. 

Професор Воллер Хастінгс, розглядаючи мотив втрати матері у творах 

Кьоко Морі, зазначає, що роман «Самотня пташка» продовжує досліджувати 

цю тему, окреслену в творі «Донька Шідзуко», але розглядає її лише як 

відображення травми дитинства. Непоміченим залишилось важливе: редукція 

автобіографічного плану трагічної історії дитинства. Замість того, щоб майже 

повністю дотримуватись реальних подій життя, другий роман задумано як 

«альтернативну автобіографію». Письменниця створює можливість іншого 

варіанта шляху героїні до свободи.  

В. Хастінгс бачить у сюжеті другого роману Кьоко Морі художню модель 

альтернативної історії («an alternative outcome to the actual fact of the suicide»). 

Дослідник порівнює романи К. Морі з іншими її творами – мемуарами та 

віршами, які, на його думку, є засобом збереження спогадів про Такако, якою 

вона була за життя [188].  

За словами Кьоко Морі, романи «Донька Шідзуко» та «Самотня пташка» 

– це «по суті та сама історія, розглянута з різних позицій», «два смаки одного й 

того ж» («two flavors of the same thing»). Один твір письменниця називає 

трагічною історію самотнього підлітка, інший – роман «Самотня пташка» – 

версією тієї ж історії, в якій більше гумору та виклику («irreverence»).  

Роман при цьому зберігає автобіографічну модальність ватакуші-

шьосецу та відповідає двом головним характеристикам цього жанру,  

визначеними японською дослідницею Томі Судзукі: твір виражає авторське Я, і 

написаний він «прозорою» мовою, що глибше транслює внутрішні 

переживання автора.  

Т. Судзукі розглядає ватакуші-шьосецу як літературну та ідеологічну 

парадигму, як «режим читання» текстів, та стверджує, що майже «будь-який 

текст може стати я-романом, якщо його читати в такому режимі» [311, c. 6]. У 

цьому розумінні вона ближча до Лежена, ніж до теорії жанрової диференціації, 



127 

 

розробленої Дубровскі. Філіпп Лежен у статті «Автобіографічний пакт» 

визначає декілька умов, за яких текст можна читати як автобіографію, та які 

відрізняють його від інших суміжних жанрів (мемуарів, роману, написаного від 

першої особи, особистісних есе, щоденників тощо), хоча й допускає природній 

перехід від одного жанру до іншого та залишає можливість для його 

визначення в кожному конкретному випадку.  

Автобіографією Ф. Лежен називає «ретроспективну прозову оповідь, 

написану реально існуючою особою про своє життя, з акцентом на 

індивідуальне, зокрема на розвиток своєї особистості», а головними ознаками 

цього жанру називає такі елементи: 1. Словесна форма: наратив, проза. 

2. Сюжет: особисте життя, особиста історія. 3. Позиція автора: автор (чиє ім’я 

відповідає конкретній особі) та наратор ідентичні. 4. Позиція наратора: наратор 

та протагоніст ідентичні; нарація орієнтована ретроспективно [218, c. 193].  

Різноманітні елементи тексту, такі як назва, передмова автора, коментар, 

допомагають читачеві визначити вірогідність, тобто автобіографічність оповіді, 

а отже, «пакт» Ф. Лежена поєднує в собі правила не тільки написання таких 

текстів, але й читання, що робить роль читача не менш важливою, ніж роль 

автора. Найголовнішою умовою, за якої текст можна вважати автобіографічним, 

дослідник називає ідентичність автора, наратора та протагоніста, і не припускає 

перехідних ступенів ідентичності, наголошуючи, що вона або є, або її немає. Ця 

ідентичність не визначається лише нарацією від першої особи або 

відповідністю імені автора та імені протагоніста. Адже навіть за умови 

вигаданого імені персонажа, який розповідає історію свого життя, читач може 

розуміти сюжет твору як сюжет реального життя автора. Такому способу 

читання тексту сприяє знання читачем фактів з життя автора, паралелі з іншими 

текстами тощо [218, c. 193–201]. Таким чином, читач, який бачить спільне в 

комплексі творів Кьоко Морі або знайомий з історією її життя, знає, про що 

вона розповідає у творі «Самотня пташка». Лежен звертає увагу на те, що текст 

будується не на епізоді або ситуації з життя автора, а на цілісній картині його 

життя.  
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Під час аналізу жанрових варіантів автобіографічної прози Кьоко Морі, 

де не відтворюється цілісна історія її життя, цей момент ввижається 

принциповим для дослідження художньої трансформації такого принципу 

нарації. 

Ю. Осадча вважає, що творам із динамічним сюжетом, написаним у жанрі 

его-прози, ватакуші-шьосецу, властиве аналітичне самоспоглядання, або, як це 

називає Мішель Фуко, «випробування себе у грі істини», «тренування себе в 

русі думки» [67, c. 34]. На нашу думку, роман «Самотня пташка» з 

фокусуванням сюжету на одній події життя героя і автора теж є яскравим 

прикладом такого «випробування себе». У такому творі, як каже Кьоко Морі у 

своїх інтерв’ю, зміна невеликої деталі з її власних спогадів відкриває двері для 

сотні інших альтернативних можливостей. 

Композиційно роман складається з дванадцяти розділів, назви яких 

підкреслюють не тільки семантичний, а й лірико-поетичний простір тексту: 

«Гра у квача» («A Game of Tag»), «Далекі голоси цвіркунів» («Distant Crickets»), 

«Мапа світла» («The Map of Light»), «Закляття матері» («A Mother’s Spell»), 

«Перелітні слова» («The Migration of Words»). Роман відкривається розділом 

«Гра у квача», хоча прямого зв’язку з дитячою грою не простежується. Для 

героїні роману Мегумі це не гра, а спроба втекти від суму та спіймати 

невловимі думки: «Weaving my way through the broken shadows of trees, I chase 

my blank thoughts as they shoot up to the sky»
108

 [249, c. 18]. Але тут проступає й 

інша інтертекстуально значуща семантика тексту, яку взагалі не помічають 

дослідники. 

Це розділ про гіркоту та мовчазний бунт головної героїні підлітка Мегумі, 

яка не може примиритися з рішенням матері залишити дім та поїхати назавжди. 

Гра у квача – натяк на шекспірівського Гільденштерна у п’єсі Т. Стоппарда: 

«Boats are safe areas in the game of tag» [309, c. 101]. І тут таке ж значення: 

рішення матері – знайти єдиний прихисток від страждань та принижень. Так 
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 Прокладаючи шлях між розірваними тінями дерев, я женуся за своїми пустими думками, які 

злітають у небо. 
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тонко Кьоко Морі, професор-філолог, уводить перегук з високою класикою до 

цієї зовсім не дитячої книги. І це не єдиний випадок такої тонкої 

інтертекстуальності. У розділі «Далекі голоси цвіркунів» Мегумі пише 

конкурсне есе, в центрі якого образ щастя духовної єдності з природою, яку її 

вчила слухати мама. Це співи коників та цвіркунів: «The arcs of the grasshoppers’ 

flight were like waves rising and falling, while the wind whistled through the pampas. 

Maybe in the year 2000, my mother and I will stroll in that pampas field and hear the 

grasshoppers again. <…> Maybe by then I won’t have to miss her or be angry at her 

for leaving me with a lie»
109

 [249, c. 44]. 

У цьому образі щастя просвічує відомий діккенсівський образ цвіркуна за 

домашнім вогнищем відомої повісті письменника: «To have a cricket on the 

hearth is the luckiest thing in all the world» [153, c. 7]. У змістовій та емоційно-

ліричній поліфонії цих образів щастя в тексті роману «Самотня пташка» триває 

життя високої класики. Тут і паралель, і контраст одночасно. У назві розділу 

«Distant Crickets» ключовою у Кьоко Морі виявляється сумна семантика слова 

«distant» у контрасті з діккенсівським світлим домашнім вогнищем. У цьому 

розділі спогади-мрії Мегумі пронизані особливою гіркотою. Вона пише 

конкурсне есе в майбутнє, уявляючи, що через багато десятків років вона буде з 

мамою слухати співи цвіркунів та коників. Але це щастя поки що далеко. 

Однак порівняно з «Донькою Шідзуко» цей роман помітно відрізняється 

за особливостями своєї жанрової поетики. Минуле, яке в першому романі 

постає у прямому референційному регістрі як трагедія, у другому романі 

пов’язане з іншою не автобіографічною ситуацією – від’їздом матері та 

образою, нерозумінням її рішення, та не має прямого референційного 

співвіднесення з трагедією в житті письменниці, мати якої не поїхала, а 

трагічно пішла з життя. Кьоко Морі по-новому художньо розробляє 

альтернативний варіант жіночої долі, зберігаючи лірико-психологічну лінію 
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 Арки польоту коників були схожі на хвилі, що здіймаються та спадають, у той час як вітер шелестів 

у полі. Можливо, у 2000 році ми з мамою будемо гуляти цим полем і знову слухати коників. <…> 

Можливо, тоді мені вже не доведеться сумувати за нею та сердитись на те, що вона залишила мене з 

брехнею. 
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розвитку сюжету, пов’язану зі стражданнями доньки-підлітка. Образ Мегумі 

хоча й відрізняється від образу дитини з попереднього роману (самотність Юкі 

контрастує з ситуацією Мегумі, яка знайшла підтримку в дружбі, у щасливих 

спогадах про минуле, в догляді за птахами), все ж зберігає впізнавані риси 

душевних переживань автора, які вона майже так само дослівно описала 

пізніше в мемуарно-автобіографічній прозі.  

Новий роман не можна вважати традиційною автобіографією з ретельною 

передачею історії життя автора. Факти життя письменниці, пережита в юності 

трагедія помітно резонує в її пам’яті та серці завжди, але пропущені в романі 

крізь призму вигадки, стоять поруч з безліччю хаотично розкиданих по тексту 

побутових, психологічних, ліричних, поетичних описів та спогадів про життя з 

мамою до розлуки. Знаючи її мемуарну прозу, деякі деталі можна легко 

впізнати як автобіографічні, а деякі – як створені за законами художньої 

образності й такі, що розширюють внутрішній художній простір зображення 

життя і вигадані. Таку особливість автобіографічної его-прози Серж Дубровскі 

називає вигадкою абсолютно вірогідних подій та фактів [154]. 

Таким чином, альтернативність виявляється не стільки на рівні зміни 

фактів і ситуацій реального життя, скільки на рівні навмисно художньо 

трансформованої історії.  

Роман «Самотня пташка» пронизаний образами та образними ліричними 

відступами: розповідями мами Мегумі, розгорнутими асоціаціями, спогадами 

про минуле та роздумами про майбутнє. Лірико-поетичний простір спогадів, які 

вільно перетікають – важлива складова метажанрової своєрідності цієї 

альтернативної автобіографії. 

Найбільш яскраві поетичні образи пов’язані з птахами. Так, коли Мегумі 

відпускає омелюха – свою першу пташку, за якою вона доглядала, дівчина 

гостріше відчуває самотність: «It’s been a whole day since I let my bird go. Maybe 

by now he has found the others and is eating wild cherries, mountain ash and oleaster 

berries, storing up strength for the migration. On the train, my eyes closed, I try to see 

him among a migrating flock. He will take the loneliness of my room on his long 



131 

 

journey; each whistling note he makes will be a little of my sadness falling over the 

ocean, to be swalloved in the clash of the waves and the commotion of many birds 

flying»
110

 [249, c. 66]. 

Такі та інші ліричні образи: спів птахів і печаль, що пливе над океаном – 

формують внутрішньо зв’язний текст. Навмисна фікційність та вигаданість 

окремих ситуацій межує з реальними фактами життя автора роману. Це 

відчутно в мікросюжетах емоційного протесту Мегумі: дівчина відмовляється 

забирати з собою в дім батька й бабусі розсаду, яку залишила мама, та з 

образою й викликом висипає землю з квітами на подвір’ї. Саме це гостре 

переживання спливає у пам’яті автора в її мемуарно-автобіографічній прозі, яка 

вийде пізніше. У творах «Вода й марення» та «Ввічлива брехня» образ Такако 

Морі, матері Кьоко Морі, пронизаний тим самим ліризмом, що й образи матерів 

Юкі та Мегумі: письменниця описує, як Такако доглядала за садом та навчала 

Кьоко бачити красу природи. Оповідь наповнюється деталями, що 

споріднюють ці автобіографічні твори з її романами.  

У цій альтернативній літературній автобіографії багато вигадки. Гіркі 

спогади про життя з бабусею (її гротескний похмурий образ наче перенесений з 

ілюстрацій книг Ч. Діккенса художників Крукшенка та Фіза) в мемуарно-

автобіографічній прозі ніде не проявлені. Художні замальовки життя 

стосуються як минулого, так і теперішнього, вони фіксують внутрішній стан 

Мегумі, її біль, тугу, образу і головне – надію на зустріч з мамою. Вигаданість 

багатьох аспектів тексту підкреслює також відсутність справжніх імен 

головних героїв роману.  

Кьоко Морі вибудовує «уявну долю» своєї матері, випробовуючи, яким 

би було її життя, якби Такако обрала розлучення, а не самогубство. Головна з 

таких змін у сюжеті роману – рішення Чіе, матері Мегумі, поїхати до родини 

батьків, наче їй необхідно допомагати літньому батькові взимку, після чого 
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 Вже минув цілий день відтоді, як я відпустила свого птаха. Можливо, зараз він вже знайшов інших 

та їсть дикі вишні, горобину й оливи, накопичуючи сили для перельоту. У потязі я із заплющеними очима 

намагаюсь уявити його серед перелітної зграї. Він забере самотність моєї кімнати із собою в далеку 

мандрівку; кожен його сумний посвист відправлятиме трохи мого суму в океан, і його ковтатимуть хвилі 

та штовханина зграї пташок. 
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вона повернеться додому. Насправді ж це був спосіб розлучитися із чоловіком, 

у шлюбі з яким Чіе нещаслива настільки, що говорить доньці: «If I don’t leave 

your father now <…> I can’t bear to live long enough to see you grow up»
111

 [249, 

c. 6]. За законами японської сім’ї, мати не має права забрати з собою дітей при 

розлученні, більше того, вона не зможе їх побачити до дня їхнього повноліття. 

Однак, якщо Чіе не піде на такий рішучий крок, її чекатиме доля Такако Морі 

(матері Кьоко Морі) – самогубство. Ситуацію, яка стоїть у центрі конфлікту 

роману, дослідники творчості Кьоко Морі та літературні критики в оглядах її 

романів схильні визначати як характерну для японського суспільства. Kirkus 

Review відзначає яскравих героїв твору, яких читач безсумнівно впізнає і у 

своєму житті, але наголошує: те, що дія твору розгортається у Японії, накладає 

«очевидний відбиток» [280]. У рецензії Publishers Weekly «Самотня пташка» 

названа «портретом Японії»: «It is the portrait of Japan, thoughtfully probed for its 

ironies, that will linger with the reader»
112

 [281]. Однак професор В. Хастінгс 

заперечує, що сюжет, у якому мати залишає дитину з родиною батька проти 

власного бажання, є унікальним для Японії, а ізоляція, якої Такако Морі зазнає 

у шлюбі, знайома і багатьом західним жінкам [188]. Створюючи «портрет 

Японії», Кьоко Морі привертає увагу до проблеми пригніченого становища, 

зрозумілої представникові будь-якої культури. 

В Японії твір видано під назвою «Мегумі» – можливо, через бажання 

перекладача підкреслити значення імені дівчини, що в перекладі з японської 

означає «благодіяння», «милість», «милосердя» – поняття, які повною мірою 

розкриваються у творі. У післямові, написаній редактором японського видання 

Аяко Шічіное, наводиться коментар Кьоко Морі щодо втілення авторського Я в 

героях роману: «У кожному герої є частинка мене. <…> Однак я не пишу з 

метою віднайти себе або заново пережити події минулого» [351, c. 339]. У 

цьому коментарі звучить наче застереження критикам читати її книги саме так, 

спрощено.  
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 Якщо я не поїду від твого батька зараз, <…> я не зможу дожити до того моменту, коли побачу тебе 

дорослою. 
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 Це портрет Японії, іронія якого уважно досліджується, та який залишиться у пам’яті читача. 
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Вона наголошує на багатоголоссі роману, яке визначив М. Бахтін у праці 

«Слово в романі». На думку вченого, роман як ціле – це завжди багатостильове, 

різномовне та різноголосе явище. Це «художньо організована соціальна 

різномовність», «індивідуальне різноголосся» [5, c. 75–76]. Спираючись на 

теоретичну основу, розроблену М. Бахтіним, українська дослідниця Ю. Осадча 

зазначає, що в его-текстах, побудованих на сюжетній основі, різноголосся 

реалізується через специфічність суб’єкта мовлення, котрим є сам автор, 

зображення його життєвого досвіду та внутрішнього світу за принципом 

бінарної опозиції «Я – Інший». При цьому слово наратора або героя, що 

репрезентує «голос автора», тобто Я в опозиції, авторитетніше за слово Іншого, 

тобто реального чи уявного опонента [67, c. 61–62]. За словами дослідниці, 

часто цей авторський дискурс здійснюється у відкритій полеміці зі 

співрозмовником.  

Саме ця особливість прихованої та явної полеміки, зіткнення голосів 

яскраво проявлено в романах Кьоко Морі, де головним героєм є дівчина-

підліток, яка вступає у відкрите протистояння з традиційним сімейним устроєм 

японського суспільства та батьком, що втілює саму суть такого устрою. 

Особливим поетичним звучанням відзначена назва останнього розділу 

«Крило лебедя» («A Swan’s Wing»). Сюжет пов’язаний зі спогадами щодо 

розповіді матері про семирічну боротьбу молодої дівчини за братів, яких зла 

мачуха перетворила на лебедів. Тільки важкою працею, зв’язавши для них одяг 

з кропиви, вона повертає їм життя. Але вона не встигла дов’язати один рукав, і 

в одного з братів замість руки – лебедине крило. Але не тільки сюжет цього 

оповідання хвилює молоду героїню, вона як літературознавець-герменевтик 

розбирає приховане значення ситуації, пов’язаної з відчуттям щастя свободи 

польоту: «I wanted to know if he was happy or sad when he looked at his wing. 

Would the wing remind him of the hardships he and his brothers had suffered under 

the evil spell? Or would he miss his days of flying?»
113

 [249, c. 240]. У розповіді від 

                                                           
113

 Я хотіла знати, був він щасливий чи сумний, коли дивився на своє крило. Чи нагадувало воно йому 

про важкі часи під закляттям, які він пережив з братами? А може він сумував за польотами? 
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«Я» не можна не помітити в останніх словах фрагменту літературні уподобання 

самої письменниці: «Often with stories the unimportant parts are the ones I like to 

think about»
114

 [249, c. 240]. Тонкий ліричний образ, асоціативно пов’язаний із 

цим сюжетом, завершує цей розділ. Вилікувавши врятованих лісових птахів та 

випустивши їх у небо, Мегумі махає їм услід: «They would see the blurred motion 

of my arm – a rough, repeted outline in the air, the closest thing I can manage to a 

wing»
115

 [249, c. 244]. Так імпліцитно дається відповідь на запитання, яке 

хвилює героя й письменницю.  

В оповіді від першої особи дослідник Х. Рохман, критик видання 

«Booklist», знаходить риси, характерні для жанру інтимного есе – нарацію від 

першої особі та оповідь у теперішньому часі: «The first-person, present-tense 

narrative often reads like an essay as Megumi articulates how she feels and what it 

means and repeats herself many times»
116

 [289]. Те, що твір перебуває на межі 

жанрів роману та особистісного есе, відзначає і Publishers Weekly. На думку 

автора огляду, оповідь дещо перевантажена метафорами, які тяжіють над дією, 

і хоча згодом нарація отримує імпульс і розвивається, найбільш видатним 

елементом твору критик вважає не сюжет або героїв, а атмосферу, яку Кьоко 

Морі створює «гострими спостереженнями» («keenly observed atmosphere») 

[281]. Інші критики погоджуються з такою жанровою характеристикою роману 

«Самотня пташка», відзначаючи, серед іншого, випливання однієї теми з іншої 

через вільні асоціації та роздуми, що властиво для есе та нарації від першої 

особи, яке поєднується з характерною для жанру роману побудовою кожного 

абзацу та розділу так, що кожне слово «чітко промовляється» та жодна з 

деталей оповіді не виявляється загубленою [279]. The Bulletin of the Center for 

Children’s Books називає твір «інтроспективною прозою», в якій підтекст 

соціальної критики створює противагу дуже особистій історії Мегумі [282]. 

                                                           
114

 Часто я люблю думати про незначні деталі історій. 
115

 Вони побачать розмиті рухи моєї руки – різкий силует у повітрі, найподібніше до крила, що в мене є. 
116

 Оповідь від першої особи у теперішньому часі має вигляд есе, в якому Мегумі висловлює свої 

почуття та що вони означають, і повторює це багато разів. 
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Особливий акцент на внутрішньому, особистісному відзначають й інші 

вчені. Японська дослідниця, професор Кіміко Токунага у статті «”Самотня 

пташка” як роман дорослішання» («One Bird における成長物語を支えるもの») 

головним конфліктом роману називає внутрішній конфлікт Мегумі між 

правдою та брехнею [366, c. 1]. Перші слова роману – це вимога головної 

героїні до матері «казати правду» про причину свого повернення до родини 

батьків: «Tell me the truth». Починаючи з цього моменту, що став поворотним у 

житті дівчини, Мегумі прагне позбавитись від брехні у своєму житті, адже 

небажання чи то неможливість для Чіе пояснити справжню причину від’їзду 

сприймається нею як зрада. Такий пошук, як говорить сама письменниця, одна 

з її особистих історій подорожі: історія «моральної подорожі Мегумі до 

правди», на шляху якої дівчина досліджує складні відносини між правдою та 

брехнею [346]. Пошук правди тісно переплітається із пошуками свого Я 

дівчини, невід’ємною частиною якого стають сумніви в релігії. 

Кьоко Морі звертається до цієї теми скоріше як до пошуку духовної 

гармонії, аніж знаходження себе у певній конфесії чи повному атеїстичному 

запереченні існування бога. Визначення духовності – це одна з тем, що 

визначає життєвий шлях, і це не внутрішня суперечка письменниці 

транснаціональної ідентичності між західними та східними релігійними 

віруваннями. К. Морі, навпаки, висловлює у листі Чіе до Мегумі переконання в 

універсальності релігій: «I used to think that I had disappointed my parents by 

turning away from their religion, but these days, I feel at peace. In a way, my father 

and I are praying to the same God even though we have different names for Him»
117

 

[249, c. 71]. Кьоко Морі не дає однозначної відповіді на питання духовності, 

однак демонструє, що життя в релігії – це, насамперед, життя в гармонії із 

собою. Дослідниця К. Токунага розуміє сумніви Мегумі у християнстві як 

критику життєвої позиції чи дій її знайомих християн, а не суто релігійні чи 

філософські питання, у центрі яких стоїть концепція смерті [366, c. 2].  

                                                           
117

 Я думала, що розчарувала своїх батьків, відвернувшись від релігії, але сьогодні я відчуваю спокій. У 

певному сенсі, ми з батьком молимося одному Богові, навіть якшо називаємо Його різними іменами. 
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Мегумі піддає сумнівам релігійні переконання матері, котра, як їй 

здається, боїться говорити правду, хоча сама навчала доньку християнських 

принципів, які засуджують брехню. Однак поступово дівчина втрачає 

впевненість у святості самої правди: Кійоші, син пастора і друг дитинства 

Мегумі, який завжди подобався дівчині своєю відвертістю («Even more than I, 

Kiyoshi is a stickler for telling truth, the whole truth»
118

 [249, c. 17]), починає 

проявляти безжалісність та безапеляційність, що стає для Мегумі неприємним 

відкриттям: «But in the last year or two, he has often contradicted me when I have 

been upset with something or somebody – going out of his way to take the other 

person’s side and insisting that he was trying to be fair, that he only wanted to tell the 

truth
119

» [249, c. 73]. Так в образі Мегумі висвітлюється важлива риса – 

несприйняття «ввічливої брехні». Душа хлопця уявляється їй у вигляді пташки 

у клітці: «I imagine his soul – a small sparrow flying inside his chest, wings 

fluttering against the rib cage»
120

, а Мегумі, не бажаючи опинитися у «клітці», 

продовжує свій пошук. У цьому протистоянні та прагненні правди і відвертості, 

в розумінні того, що дорослий світ легко приймає брехню, Мегумі нагадує 

селінджерівського Холдена – хлопчика-бунтаря, який протестує проти 

усталених норм поведінки, лицемірства, фальші. У широкій коннотації 

холденівського ключового слова «phony» – вирок такому дорослому 

суспільству. Інтертекстуальне перегукування з цією книгою зустрічається в 

романі Кьоко Морі неодноразово. 

Сумніви головної героїні стосуються моральних цінностей, а не 

християнських догматів. К. Зітлоу та Дж. Роджерс, співавтори книги 

«Література, яка допомагає підліткам впоратись із проблемами у спілкуванні», 

також називають це «пошуком сутності життя» («search for what life is about»): 

Мегумі піддає сумніву віру Кійоші, але приймає те, що її вчителі у католицькій 

школі говорять про свободу, повагу та любов, вживаючи ці слова замість 

                                                           
118

 Навіть більше, ніж я, Кійоші є прихильником правди, усієї правди. 
119

 Але в останні рік або два він часто суперечив мені, коли я була засмучена через щось або когось: він 

приймав сторону іншої людини та наполягав на тому, що намагався бути чесним, що він тільки хотів 

сказати мені правду. 
120

 Я уявляю його душу – маленького горобця, що літає всередині його грудей, крила б’ються об ребра. 
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суворого поняття «дисципліна» [348]. Дівчині подобається настанова вчителів: 

можна діяти за власним розсудом, якщо ти поважаєш та любиш тих, хто поруч 

із тобою. Мегумі по-дорослому відділяє релігію, від якої відмовилась, 

залишаючи розуміння загальнолюдських моральних принципів, яких навчають 

наставники. 

Іншим важливим відкриттям Мегумі, якому сприяла її самотність, стає 

сприйняття матері не як опікуна, а як людини зі своїми слабостями та печалями. 

«Maybe I am a lone bird. My mother and I were two baby birds in the nest, and now 

she is gone. I can think of her only in that way – as another helpless baby, not as a 

mother bird returning with food in her beak. If my mother wasn’t the mother bird, 

then who would be?»
121

 [249, c. 65]. Цей образ мами як another helpless baby має 

величезний ліричний та експресивний потенціал. У ньому відчувається 

ненав’язлива інтертекстуальність: в автобіографічній течії роману відчуття 

Мегумі покинутим пташеням перегукується з добре впізнаваним самовідчуттям 

В. Вулф у її мемуарно-автобіографічній прозі. В есе «Скетч про минуле» 

В. Вулф описує це відчуття так: «I see myself as a fish in a stream; deflected; held 

in place; but cannot describe the stream»
122

 [339, c. 80]. Тут проступає пряма 

паралель з тим, як бачать свою історію життя і герої, і автори.  

Творчість В. Вулф близька Кьоко Морі не тільки як високий зразок 

мистецтва – письменниця неодноразово згадує, що захоплюється творчістю 

В. Вулф, – але й внутрішнім естетично-художнім наповненням 

автобіографічного простору, повязаного з любов’ю до матері. Ідейно-

естетичним центром напівавтобіографічного роману «До маяка» є образ матері, 

а в автобіографічній прозі, що, як і проза К. Морі, йде за романною творчістю, 

цей образ матері проступає у всіх її особистісних спостереженнях та 

одкровеннях, як це буде доведено в розділі 4 «Метаморфози мемуарного жанру 

у творчості Кьоко Морі». 

                                                           
121

 Можливо, я самотня пташка. Ми з мамою були двома пташенятами у гнізді, а тепер її нема. Я можу 

думати про неї тільки так – як про іншу безпорадну дитину, а не про маму-пташку, яка приносить їжу в 

дзьобі. Якщо моя мама не була мамою-пташкою, тоді хто? 
122

 Я почуваю себе рибою в течії; збита зі шляху; застигла на місці; але я не можу описати цю течію. 
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Як і В. Вулф, котра вважала, що «only autobiography is literature – novels 

are what we peel off, come at last to the core, which is only you and me»
123

 [339, 

с. 143], К. Морі теж завжди дотримується цього принципу. 

Сумніви Мегумі в діях матері (If my mother wasn’t the mother bird, then 

who would be?) турбують її протягом довгого часу, переплітаючись із 

спогадами та образами з казок, які розповідала мати – зображувальний прийом, 

який споріднює два романи Кьоко Морі, «Самотня пташка» та «Донька 

Шідзуко». Мегумі пригадує японську казку «Дівчина з глечиком на голові», в 

якій ідеться про дівчину, чия мати в останні миті життя наклала на неї закляття. 

Жінка поклала сімейні коштовності у великий горщик та надягла його на 

голову доньці, наклавши закляття, через яке горщик неможливо було зняти. 

Мегумі сердиться на матір за те, що вона розповіла їй «таку дурну казку», та 

дивується, яка мати могла накласти жахливе закляття на власну дитину. 

За відсутності матері місце жінки-наставника займає ветеринар – доктор 

Мідзутані, яка вчить Мегумі доглядати за пораненими пташками та справляє 

великий вплив на формування життєвих поглядів юної дівчини. Мідзутані 

висловлює свій особливий погляд на релігію, у якому також звучить бачення 

віри як духовної гармонії, відчуття себе на своєму місці у житті: «Maybe you’ll 

laugh, but watching birds fly is about the closest I ever come to belief. <…> Each 

bird is so beautiful and perfect. That makes me believe in something, though I’m not 

really sure what. I believe in everything and nothing, in a way»
124

 [249, c. 140]. В 

інтерв’ю К. Зітлоу та Т. Сандерс Кьоко Морі зізнається, як у певний момент 

вона відчула, що пташки подібні до віри: «I am a bird watcher, and I have realized 

birds suddenly appear like faith — words made into light and flesh»
125

 [346]. 

Своєрідне відлуння та пояснення цих слів ми знаходимо в передостанньому 

                                                           
123

 Лише автобіографія є літературою: роман – це те, що залишається, коли ми знімаємо оболонку та 

нарешті доходимо до ядра, до того, хто ми є. 
124

 Можливо, ти будеш сміятися, але спостереження за птахами – це найбільш близьке до віри, що я 

колись відчувала. <…> Кожна пташка така красива та ідеальна. Це примушує мене повірити в щось, хоча 

я не впевнена, у що саме. Я вірю у все та ніщо, у певному сенсі. 
125

 Я спостерігаю за птахами, і раптом я зрозуміла, що пташки схожі на віру – слова, втілені у світло та 

плоть. 
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розділі з символічною назвою «Перелітні слова», «The Migration of Words», у 

якій втілено роздуми Кьоко Морі про віру та силу слова.  

Мегумі, як кожна з героїнь творів К. Морі, знаходить спосіб донести свій 

голос: дівчина відкриває у собі талант письменниці, коли здобуває перемогу на 

шкільному конкурсі творів. Цей твір буде покладено до так званої «капсули 

часу», завдяки чому учні з майбутнього 2000 року зможуть прочитати послання 

попередників з 1975 року.  

Дівчина уявляє одну з найбільш яскравих картин усього роману: слова, 

які летять до майбутнього, наче перелітні пташки. «I picture my words flying 

around inside the dark trunk with the words of other high school students – students 

who must be as thrilled as I am to have been chosen. If we could all meet up 

somehow, we would stand on the shoreline waving, while with the swirl of a hundred 

wingbeats, our words begin their migration into the future»
126

 [249, c. 238]. Ці слова 

виражають її особисту віру, яка не є вірою релігійною, але, беззаперечно, 

формує основу духовного світу Мегумі та її новонабутий голос. Дівчина 

проходить шлях від упевненості, що слова не мають цінності («words are 

cheap»), коли не вірить словам матері в її листах, до прийняття слів як засобу 

висловлення особистого. Саме так відчуває і змальовує письменниця-філолог 

життя слів.  

Дві героїні романів Кьоко Морі, Юкі та Мегумі, втілюють риси підлітка, 

який не бажає відповідати загальноприйнятому уявленню про місце жінки у 

традиційній Японії. Наслідуючи занадто вільну, з погляду японського 

суспільства, філософію життя наставниці – Мідзутані, Мегумі знайшла 

гармонію зі своїм внутрішнім світом – «rise above expectations to find what will 

make her whole»
127

, як це називає Сюзанна Ноблз, автор статті «”Чому ми 

ніколи не читаємо нічого радісного?” Література для юнацтва та оптимістичний 

фінал» («”Why Don't We Ever Read Anything Happy?” YA Literature and the 
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 Я уявляю, як мої слова літають усередині темної скрині разом зі словами інших старшокласників – 

учнів, які мають бути так само схвильовані, що їх обрали. Якби ми якось змогли зустрітися, ми б стояли 

на березі моря та махали руками, проводжаючи наші слова, які, з помахом тисячі крил, починають свій 

переліт у майбутнє. 
127

 Піднятися над очікуваннями та знайти те, що робить її цілісною особистістю. 
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Optimistic Ending», 1998) [265]. Мегумі врешті домоглася дозволу відвідувати 

матір протягом канікул, що зображено як перемога над суворими законами 

патріархального японського суспільства. Одночасно з цим вона приймає для 

себе істинну причину вчинку матері та розуміє, що й сама вчинила б на її місці 

так само. Чіе, мати Мегумі, яка, на перший погляд, уникає протистояння, 

насправді знаходить свої засоби опору, зокрема листування з донькою. 

Японська дослідниця Масамі Усуі називає листи Чіе засобом вираження того, 

що не могло бути сказане в межах її будинку, а те, що Мегумі відкриває для 

себе множинні значення, приховані в посланнях від матері, демонструє складну 

психологію жіночого письма. За словами М. Усуі, жіноче письмо, яке дозволяє 

жінці набути власного голосу, є цінним ресурсом жіночого самовираження   

[324, c. 73]. 

С. Ноблз зазначає, що «Самотня пташка» – це твір, який примушує 

замислитись над тим, як культура може пригнічувати індивідуальність, а 

історія Мегумі демонструє читачам силу особистості. К. Зітлоу та Дж. Роджерс 

також відзначають духовну силу Юкі та Мегумі: «Even when the circumstances 

for the protagonists in Kyoko Mori’s works are sad and difficult, and even when the 

leaving is an emotional separation that occurs before the physical departure, the 

young women in her works put together new lives, each of which relies on solid 

backing»
128

 [348, c. 211]. Кожна з них «створює життя для себе» («creates a life 

for herself»), а це, як вважає С. Ноблз, цінний урок для людини будь-якої 

культури в суспільстві, де не завжди такий тріумф особистості сприймається 

схвально [265].  

Як наратор у творі «Ввічлива брехня» відкриває для себе складні 

відносини між лицемірною брехнею та «брехнею заради порятунку», так і 

найважливішим надбанням Мегумі в її «моральній подорожі» стає розуміння 

того, що не існує брехні та правди в чистому вигляді. Навіть у своєму 

переможному есе Мегумі бачить і брехню, і висловлену через неї правду: «I see 
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 Навіть коли життєві обставини головних героїнь творів Кьоко Морі сумні та важкі, і навіть коли 

від’їзд з дому – це в першу чергу емоційне розлучення, що передує фізичному розставанню, молоді жінки 

в її творах створюють нові життя, кожне з яких має міцну основу. 
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the truth of what I had written: there are many kinds of lies just as there are many 

kinds of truths»
129

 [249, c. 237]. Аналізуючи свої минулі вчинки, дівчина починає 

розрізняти брехню, «яку не можна пробачити», та брехню, яка сказана «з 

надією», «hopeful lies», і вона може іноді перетворитися на правду. Мегумі 

починає розуміти вчинок її матері саме як таку «брехню заради надії»: «When 

my mother told me she planned to come back in the spring, maybe she was lying to 

me in that same way, hoping – though in this case, she could never be right – that it 

would miraculously turn into a truth. That isn’t the same as lying to hurt people»
130

 

[249, c. 237]. 

Кьоко Морі у своїй альтернативній літературній автобіографії не лише 

запитує саму себе: «Що могло б бути, якби…», але й, на думку К. Зітлоу та Дж. 

Роджерс, дозволяє читачам поставити такі ж питання до себе. У книзі 

«Література, яка допомагає підліткам впоратись із проблемами у спілкуванні» 

автори зазначають, що твори К. Морі не дають відповідей, але дозволяють 

поставити запитання «з безпечної відстані» («help readers ask questions in a safe 

place») [348, c. 216]. Поль Рікер у книзі «Я-сам як інший» розглядає оповідь у її 

множинних аспектах як «поетичну відповідь», яку поняття наративної 

ідентичності дає апоріям приписування в будь-якому творі [72, c. 180]. Кьоко 

Морі, створюючи альтернативну, вигадану автобіографію, шукає відповідь на 

найбільш важливі питання духовного життя людини. 

Франсін Проуз, критик «The New York Times», аналізуючи роман 

«Самотня пташка», рекомендує молодим читачам інший твір Кьоко Морі – 

мемуари «Вода й марення», в якому немає притаманних творам для юнацтва 

«спрощення» і який є «складним та випадковим, як доросле життя». Ф. Проуз 

критикує романи для молодих читачів, а разом з тим і твір «Самотня пташка», 

за «дещо програмовану та зручну» структуру оповіді, шаблонних персонажів, 

наводячи за приклад звичний для роману-дорослішання стереотипний образ 
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 Я бачу правду в тому, що написала: існує багато видів брехні, так само, як і багато видів правди. 
130

 Коли моя мама казала, що збирається повернутися додому навесні, можливо, вона казала неправду, 

так само сподіваючись – хоча в цьому випадку це не могло справдитись, – що вона дивом перетвориться 

на правду. А це не те саме, що брехати, аби скривдити людину. 
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помічника – доктора Мідзутані, яка допомагає головній героїні знайти свій 

шлях [275]. Проте важко погодитись із таким судженням. Романи «Донька 

Шідзуко» та «Самотня пташка» читаються як «доросла література», яку не 

можна звузити до категорії творів виключно для юнацтва. Вони озвучують зрілі 

думки дорослої жінки, автора цієї книги, яка обмірковує життєві питання, 

властиві людині будь-якого віку – зрілій людині навіть більшою мірою, ніж 

підліткові. Корпус творів Кьоко Морі розкриває однакові універсальні людські 

цінності за допомогою різних підходів: правда в «чистому вигляді», висловлена 

в романно-мемуарних творах, «лірична правда» в поезії та «вигадана», 

«побудована», але не менш «правдива» правда у романах. 

Сучасна теорія виявляє різноманіття пошуків у жанровому синтезі 

образного й понятійного [81]. У цьому романі, де фікційність виявилася 

набагато більше, автобіографічне не «стирається», не йде з літератури, як 

припускали Поль де Манн, Барт, Фуко та їхні численні прихильники, а постійно 

просвічує в тексті. Тут і проекція в розумінні героїнею (і автором) своєї дитячої 

травми, тут і драматизм переживань цієї трагедії в юності, а також дорослий 

шлях подолання пам’яті та болю юних років. У романі розповідається не тільки 

драматична історія власної матері, а й ситуація життя жінки в японському 

патріархальному суспільстві, її протест і відчай, щоденний героїзм її протесту, 

рішення діяти в інтересах дитини.  

Саме так об’ємно розумів процеси в жанрі автобіографічної прози 

М. Бахтін: показати не тільки своє минуле, а й своє минуле усвідомлення та 

розуміння цього світу. «Прошлое сознание – такой же предмет изображения, 

как и объективный мир прошлого. Оба эти сознания, разделённые 

десятилетиями, глядящие на один и тот же мир, не расчленены грубо и не 

отделены от объективного предмета изображения, они оживляют этот предмет, 

вносят в него своеобразную динамику, временное движение, окрашивают мир 

живой становящейся человечностью» [7, c. 11]. 

Добре відома історія життя автора книги художньо переосмислена в долі 

героїні роману. З найдрібніших подробиць її життя (фактичного та вигаданого 
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автором) та спогадів народжується нова жанрова єдність – альтернативна 

автобіографічна історія, яка відповідає сучасним тенденціям трансформації 

автобіографічної прози в американській літературі початку ХХІ століття [24]. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Проведений аналіз творів «Донька Шідзуко» та «Самотня пташка» у 

співвіднесенні з фактами та історією життя автора, які відверто описані пізніше 

в її мемуарно-автобіографічній прозі, свідчить, що метажанрова своєрідність 

цих романів – у поєднанні домінантних рис автобіографічності, 

щоденниковості з фікційною художністю.  

У своїх творах Кьоко Морі прагне подолати жанрову одновимірність, 

літературно-формальні та родові ознаки традиційних жанрів (автобіографічного 

роману, мемуарів, сімейної хроніки, его-роману, ватакуші-шьосецу), 

створюючи нову художню метажанрову єдність, структуроформуючою 

основою якої є відносини правди і вимислу.  

У цьому розділі виявлено два варіанти его-літературних можливостей 

прози К. Морі. 

Розповідь в обох романах організована через призму спогадів головних 

героїнь Юкі та Мегумі, які ґрунтуються на трансляції внутрішніх переживань 

автора через ліричні образи, психологічні описи, вільні роздуми та асоціації, 

нашарування спогадів минулого на події теперішнього. Ці особливості 

поєднуються з логічною сюжетною побудовою, властивою жанрові роману. 

Головним конфліктом романів «Донька Шідзуко» та «Самотня пташка» 

стає спроектована на нові сюжети особиста історія життя та самогубства матері 

Кьоко Морі. У першому романі письменниці «Донька Шідзуко» 

автобіографічне начало превалює над фікційністю, незважаючи на те що 

розповідь у романі ведеться від третьої особи, фокалізатором при цьому 

виступає Юкі, alter ego автора роману: сюжет розгортається через призму її 



144 

 

сприйняття та внутрішніх емоційних переживань трагедії життя майже 

протягом усього твору.  

«Самотня пташка» зображує іншу, альтернативну, відмінну від 

прийнятого погляду на автобіографічність, ситуацію. В его-фікційному романі 

«Самотня пташка» редукована пряма автобіографічна складова, що надає 

оповіді альтернативного вектора розвитку трагічних подій. Аналіз 

метажанрової природи романів свідчить, що невигаданість історії життя, 

автобіографізм поєднуються з навмисною фікціоналізацією (в романі «Самотня 

пташка» це образ суворої бабусі, від’їзд матері, а не її самогубство), яка 

створює дистанційованість, необхідну для відчуття «художньої» правди, 

характерної для его-літератури. Історія реальної, а не вигаданої трагедії 

дитинства – основа художньої реальності цих романів. 

Метажанровим маркером романів є присутність у творах Кьоко Морі 

автобіографічних претекстів пам’яті, ніби перенесених до них з її мемуарної 

автобіографічної прози. Категорія пам’яті є інтегральною основою всієї 

творчості К. Морі, яка органічно поєднує актуальний, фікційний та 

інтермедіальний (візуалізація героїнею квітів, розуміння співів птахів, 

споглядання кераміки, одягу, картин, створення альбома слів тощо) шари 

тексту. Конвергенція реального, меморіального та художнього начал становить 

основу естетичної цілісності тексту, в якому з різним ступенем вигадки розмито 

межу між автобіографічним і фікційним.  
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РОЗДІЛ 4. МЕТАМОРФОЗИ МЕМУАРНОГО ЖАНРУ 

У ТВОРЧОСТІ КЬОКО МОРІ 

4.1. Тематика та проблематика сповідально-ліричної прози «Вода й 

марення» 

I believe that writing is spiritual 

 and redemptive for the same reason. 

Kyoko Mori 

 

Мемуарна проза Кьоко Морі («Вода й марення» 1996 р. та «Ввічлива 

брехня» 1998 р.) виходить пізніше, вона не передує її романам, а є одночасно і 

домінантним претекстом, і підсумком різних етапів та форм роботи з пам’яттю 

та вигадкою. Тим гостріше постає проблема жанрових меж цієї прози. 

Своєрідність цих книг – у відсутності чітких жанрових ознак та наявності 

гнучкої вільної форми, яка вбирає риси сповідальності, інтимно-ліричної 

есеїстики у поєднанні з окресленістю сюжетно-композиційного плану, 

кульмінацією та розв’язкою.  

Про художню силу мемуарно-автобіографічної прози К. Морі пишуть 

численні літературознавці. У виданні Fawcett Columbine зазначено, що «Вода й 

марення» – це «екстраординарні мемуари, які водночас є і пошуком власної 

належності, і пошуком розуміння» [253]. За бажанням автора цю книгу не було 

перекладено японською мовою, на що, зокрема, звертає увагу Мелані Брукс, 

автор книги «Важкі історії: Видатні мемуаристи, які створюють мистецтво 

через травму» («Writing Hard Stories: Celebrated Memoirists Who Shaped Art from 

Trauma», 2017), в якій вона присвячує творчості Кьоко Морі окремий розділ-

інтерв’ю, де особливу увагу приділено мемуарним творам «Вода й марення» та 

«Пряжа». Відповідаючи на запитання М. Брукс, К. Морі з певною іронією 

стверджує, що вибір не перекладати твір японською мовою давав їй повну 

свободу висловлення, адже ті, про кого вона пише, ніколи не прочитають її 

роману англійською [125, c. 61]. Так само твір не перекладено російською та 

українською мовами. 
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Kirkus Review називає мемуарний роман Кьоко Морі «Вода й марення» 

«поетичним та емоційно насиченим описом подорожі до рідної Японії» («a 

poetic and emotionally charged account of a journey back to her native Japan»). 

Рецензент знаходить у творі стилістичні ознаки щоденника подорожі, втім його, 

як і інші твори Кьоко Морі, не можна звести до окремого чітко визначеного 

жанру: «Her book, which begins like entries in a conscientious traveler’s journal, 

soon becomes a memoir wrought with suspense and wisdom»
131

 [286]. Японська 

дослідниця К. Н. Нодзакі у статті «Новий підхід до азійсько-японської 

літератури: Кьоко Морі та її твори» («アジア系アメリカ文学の新展望に向かっ

て–キョウコ・モリと作品») також визначає жанр цього твору як 回想記 – 

мемуари [372, c. 173]. Підзаголовок «A Memoir» до твору «Вода й марення» дає 

і сама письменниця, але в численних есе та інтерв’ю зазначає, що її підхід до 

написання мемуарних творів полягає в тонкому поєднанні автобіографічного 

матеріалу та художньої вигадки. 

Том Хейг у рецензії, опублікованій у періодичному виданні Японсько-

американської спільноти Міннесоти («Japаn America Society of Minnesota 

Tsushin»), називає твір «літописом одісеї К. Морі», протягом якої вона 

намагається позбавитись напруження, що мучить її через рішення залишитись у 

США. За словами Т. Хейга, письменниця описує, пояснює та аналізує «пейзажі 

її дитинства» («recounts, explains and psychoanalyzes “…the landscape of my 

childhood…”») [183, c. 6], а отже, це не проста хроніка подій, твір набуває 

глибини аналізу почуттів автора, що наближає його до «я-роману». 

Серед аматорських читацьких оцінок, зокрема, серед японських читачів, 

які читають твори Кьоко Морі англійською (що, ймовірно, може здивувати 

авторку), часто зустрічається подібне пограничне розуміння цього твору. Так, 

деякі аматори зазначають, що твір близький до «я-роману», ватакуші-шьосецу 

(私小説), однак збереження оригінальних імен та інших яскравих реальних 

деталей надає романові рис відвертої автобіографії (自叙伝 ). Надзвичайну 
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 Її книга, що розпочинається як акуратні записи в щоденнику мандрівника, згодом перетворюється 

на мемуари, сповнені інтриги та мудрості. 
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відвертість саморозкриття японські читачі вважають однією з причин того, що 

твір не було перекладено японською мовою, адже це суперечить японській 

традиції недоторканості кордонів приватного життя. Крім того, вони вважають, 

що погляд письменниці на японську реальність є «майже американським» («ほ

とんどアメリカ人のような感覚で見た日本の情景が描かれ[る]») [350]. 

Твір «Вода й марення» («The Dream of Water», 1995), опублікований після 

роману «Донька Шідзуко», продовжив дослідження особистих тем пам’яті, які 

письменниця художньо інтерпретувала в першому романі: втрата матері, 

розрив відносин з батьком та мачухою, мовчання як опір та протест.  

Однак у цій книзі на перший план виходить тема Японії її дитинства та 

Японії сьогодення. Спалахи пам’яті чітко фокусують співвідношення цих двох 

таких далеких у її сприйнятті та пам’яті дитинства образів Японії. 

Сучасне літературознавство трактує мемуаристику як «збірне поняття» 

[11, c. 6], як метажанр, що поєднує в собі багато жанрових модифікацій від 

щоденникових нотаток, нарисів, ліричних монологів, сповідей до 

автобіографічних повістей та романів» [15, c. 224]. Сучасні дослідники 

спираються на роботи Л. Гінзбург, котра, як відомо, поклала початок 

теоретичному вивченню мемуаристики. Вона звернула увагу на синтетичний 

характер мемуарно-автобіографічної прози й особливості проявленості в цьому 

жанрі авторської суб’єктивності. Л. Гінзбург називає літературу спогадів 

прямою розмовою про людину, яка нагадує поезію відкритою присутністю 

автора [23].  

У мемуарній прозі Кьоко Морі інтимно-особистісні спогади й 

переживання, пов’язані з втратою матері, як буде продемонстровано нижче, 

спроеційовано та оформлено у двох образах Японії – минулого і теперішнього.  

Мемуаристика К. Морі орієнтована на синтез різних жанрів та модусів 

оповіді, на подолання жанрової одновимірності життєпису, і помітно 

відрізняється від традиції, яка склалась в азійсько-американській літературі. 

Історія азійсько-американської мемуаристики розпочинається в першій 

половині ХХ ст. Так, у цей час публікується книга Кетлін Тамагава «Молитви у 
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вухо коню: японсько-американські мемуари» («Holy Prayers in a Horse’s Ear: A 

Japanese American Memoir», 1932) [314]. Ця література з’являється як 

своєрідний відгук на конкретні історичні та соціальні явища, викликані першою 

хвилею імміграції та постколоніальною політикою Заходу.  

Важливою особливістю японсько-американської літератури протягом 

декількох поколінь, починаючи з іссей, першого покоління мігрантів, є постійна 

внутрішня боротьба у вирішенні дилеми: асимілюватись у новому суспільстві 

чи обрати культурну «іншість». У другій половині ХХ ст. зростає популярність 

жанрів мемуарів та автобіографій. Азійсько-американські письменники цього 

періоду обирають такі шляхи пошуку ідентичності та власних уподобань, які 

суттєво відрізняються від шляхів їхніх попередників. Як зазначає Стен Йогі, 

письменники (Девід Мура, Синтія Кадохата, Карен Тей Ямашіта) не втрачають 

відчуття японсько-американського досвіду та історії, однак пишуть з погляду 

різноманітних ідентичностей («from a variety of identities and places»), 

культурно-етнічних та індивідуально-творчих. Нерідко їхні романи пронизані 

відчуттям «безродності» або «втрати коренів» («rootlessness»), «хаотичності» 

(«randomness»), як у романах Синтії Кадохата. Такі риси Стен Йогі називає 

спільними для постмодерністського світовідчуття в цілому [108, c. 146–147].  

Ця література викликає гострі дискусії не стільки літературознавчі, 

скільки ідеологічні та культурологічні. У 1985 р. Ф. Чін в есе «Це не 

автобіографія» («This is Not an Autobiography») назвав цю форму зброєю 

християнства («peculiarly Christian literary weapon»), якою знищується знання 

китайської культури та історії («destroyed knowledge of Chinaman history and 

culture») [140, c. 109]. В основі його критики – протест проти торгівлі східною 

екзотикою: «My life is not one of my market commodities»
132

 [140, c. 123]. Ця 

заява – його відповідь на деякі ранні досвіди азійсько-американської мемуарно-

автобіографічної прози. 

На цьому історико-літературному тлі бурхливого розвитку мемуарно-

автобіографічної прози помітна принципова відмінність позиції К. Морі, яка не 
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 Моє життя – це не ринковий товар. 
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припиняла стверджувати, що вона пише не про Японію, а про людську долю, 

про своє неприйняття Японії, що знайшло відбиток у жанровому синкретизмі її 

особистісної прози. 

У її прозі немає нічого, що нагадувало б настанови азійсько-

американських письменників першої половини ХХ ст. з їхніми пошуками 

коріння. У центрі їхніх книг було освоєння американського досвіду та драма 

ідентичності в новому світі: романи Ецу Інагакі Сугімото «Донька самурая» 

(1925), «Бабуся О Кьо» (1940); твори корейсько-американського письменника 

Кан Йон Хіла «Трав’яний дах» (1931) та «Схід їде на захід: Становлення 

східного янкі» (1937); китайсько-американської мемуаристки Джейд Сноу Вонг 

«П’ята китайська дочка» (1950) та «Некитайська незнайомка» (1975); 

китайсько-американського письменника Лі Юйтана «Китайці: моя країна та 

народ» (1930-ті рр.). Складні стосунки та непорозуміння «матерів і дочок» 

глибоко розкриває у своїх творах Максін Хонг Кінгстон («Жінка без імені», 

1975; «Войовниця», 1976). Навіть наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. ця 

настанова зберігається в об’ємній мемуарно-автобіографічній книзі талановитої 

китайсько-американської письменниці Емі Тан «Всупереч долі» («The Opposite 

of Fate», 2004), у якій продовжується розпочатий у її першому романі «Клуб 

радості й удачі» («The Joy Luch Club», 1989) дискурс про сімейні колізії, про 

зіткнення та взаємовіддзеркалення знань про світ китайських матерів та 

«американського знання» їхніх дочок [66, c. 60]. 

Як і книга Емі Тан, «Вода й марення» Кьоко Морі також виростає із 

щоденника, який письменниця веде під час свого єдиного візиту до Японії після 

переїзду до США, але не хронологія щоденника, а хронотоп пам’яті є основою 

цієї прози. Таке нове освоєння просторово-часових відносин, на думку 

М. Бахтіна, «має суттєве жанрове значення» [7, c. 234].  

«Вода й марення» – це не малий жанр, а об’ємна проза, яка має риси, 

притаманні різним жанрам: романові, автобіографії, щоденникам, 

особистісному есе, родинній хроніці. Тут виявляються і риси «уявної 

конфігурації» романної топіки, яку П. Рікер вважає спільною для історіографії 
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та художньої літератури [71, c. 302]. Особисту правду життя в книзі «Вода й 

марення» опосередковано вигадкою. Але радикальна зміна об’єкта на суб’єкт 

оповіді-спогадів, спогадів-роздумів, спогадів-коментарів, єдність спогадів та їх 

аналіз, постійна рефлексія свідчать про складність визначення жанрової 

належності цієї прози. 

В есе «Уявити мемуари, згадати роман» Кьоко Морі окреслила своє 

уявлення про мемуаристику. Назва есе полемічно акцентує момент 

«вигаданості», створення, а не прямолінійної документальності, що, як відомо, 

визначає парадигму документально-художньої прози і на Заході, і на Сході. 

У К. Морі опора на пам’ять та уяву – не первинна, а вторинна стосовно до 

слова художника, до його мовної суб’єктивності. Як було зазначено в розділі 2 

«Маніфести творчості Кьоко Морі: теорія “вітального” жанру», у своїх 

теоретичних роздумах вона затверджує те, що є сенсом творчості – тісний 

зв’язок слова письменника та його життя, і для письменника не важливо – 

мемуари це чи романи.  

Мемуарну прозу деякі теоретики зараховують до позахудожньої 

літератури [91]. На цьому фоні твердження Кьоко Морі про «фікційність» її 

мемуарної прози концептуально важливе. Вона розуміє мемуари як єдність 

цілої низки властивостей художньої форми. У зв’язку з цим згадується 

твердження Ю. Лотмана, що межа між художнім та нехудожнім текстами може 

проводитися настільки незвичним для нашого сучасного сприйняття чином, що 

ми будемо схильні її взагалі не вловлювати [57]. 

У творчості письменниці знайшли відображення загальні тенденції епохи 

постмодернізму з характерним для нього розмиттям чітких жанрових меж. Так, 

патріарх американського постмодернізму Джон Барт у підзаголовку свого 

роману «Одного разу. Плавуча опера» («Once upon a Time. A Floating Opera», 

1994), у «Програмці» («Program Note»), що передує романові, напівжартівливо 

визначає жанр свого твору так: «a memoir bottled in a novel»
133

 [115]. 
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 Мемуари, бутильовані в романі. 
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Композиційно книгу Кьоко Морі «Вода й марення» розбито на розділи-

мініатюри: «Далека вода» («Distant Water»), «Обриси суші» («Shapes of Land»), 

«Дорога філософа» («The Philosopher’s Path»), «Тисяча журавликів» («A 

Thousand Cranes»). Кожен розділ фіксує новий момент її життя в Японії – 

минулого й теперішнього, що має і часовий, і просторовий вимір.  

У творі «Вода й марення» не тільки назва книги, але й образ моря, 

спогади її дитинства в Японії, у Кобе («I wake up feeling almost happy about all 

that blue salt water everywhere», «I continue to run <…>, deeper into the old water» 

[253, c. 60]), про щасливі моменти буття, коли мама була жива, пов’язані з 

морем як фізичним відчуттям зв’язку з минулим. Перехід з минулого в 

теперішнє не окреслений. Спочатку не ясно, коли ж це було, у спогадах чи 

наяву: «Though the water is cold and I am dizzy from not having eaten all afternoon, 

I am finally swimming easily, as effortlessly as in my recurring dreams of water»
134

 

[253, c. 99]. І тільки останні слова речення про марення цих поки ще щасливих 

моментів буття, які її не залишають, наповнюються переживанням вірогідності 

життєвої події. Образи минулого й теперішнього життя в Японії перетинаються 

в єдиному моменті буття – минуле зливається з теперішнім. Хронотоп пам’яті – 

Японія дитинства та Японія теперішнього, Грін Бей та Кобе – створює 

подвійний погляд, включаючи і власне Я, котре стає не тільки суб’єктом 

спогадів, але й об’єктом зображення.  

Так, відчуття себе «не на своєму місці» на вулицях Японії теперішньої 

викликає миттєві асоціації з минулим: «In my denim shorts and T-shirt, I’m out of 

place, but no more so than when I was thirteen or fourteen and wearing jeans and 

sweatshirts. I used to spend whole Sundays walking up and down the same streets, 

window-shopping alone, because I did not want to go home to see my stepmother 

cleaning the house yet again»
135

 [253, c. 41]. Образи минулого й теперішнього 

асоціативно поєднуються відчуттям своєї «іншості» серед тих самих вулиць. 

                                                           
134

 Хоча вода холодна і в мене паморочиться в голові від того, що я нічого не їла з обіду, я нарешті 

пливу легко, так само без жодних зусиль, як у моїх постійних снах про воду. 
135

 У своїх джинсових шортах і футболці я маю тут недоречний вигляд, але не більше, аніж тоді, коли 

мені було тринадцять або чотирнадцять, і я носила джинси й толстовки. Я проводила цілі неділі, 
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Книга Кьоко Морі має декілька шарів виявлення процесу складної 

семантики пам’яті, тому недооцінювати складність та значущість цієї прози 

Кьоко Морі було б помилкою. 

Сама назва книги Кьоко Морі, і природа образності наштовхує на 

спорідненість ідеї цієї книги з настановами французького філософа Г. Башляра, 

який підкреслює важливість матеріальних складових образу, серед яких 

виділена ВОДА. Доктор філософії Кьоко Морі, без сумніву, не могла не знати 

цю резонансну книгу Г. Башляра-філософа, в якій він розглядає поетичні 

образи, пов’язані зі стихією води, у різноманітних проявах: вода прозора й 

текуча та протилежна їй вода глибока, темна й мертва; вода материнська й 

жіночна; вода закохана й нарцисична; вода очищення і слово, яке стало водою.  

Назва книги К. Морі натякає на цей інтертекстуальний зв’язок. «Dream» у 

Кьоко Морі – це не тільки «сон», але й те, що живе у пам’яті та, як і в кінці 

книги Г. Башляра, проступає як «марення» («les rêves»). У семантиці його «les 

rêves» – творче мрійливе знання, а не тільки сон. В. Большаков у передмові до 

російського видання книги «Вода и грезы» підкреслює, що «les rêves» – це 

ключове поняття у Г. Башляра, яке відрізняється та протиставляється «ясним 

думкам» та «свідомим образам», при цьому «марення» значно більшою мірою 

співвідносяться з художньою творчістю [8, с. 9]. 

Але набагато важливішим за методом фіксації «моментів буття», спогадів 

минулого та переживання теперішнього є зв’язок з мемуарною прозою однієї з 

центральних фігур модернізму – В. Вулф, творчість якої надихала К. Морі: «I 

discovered the great essay writers like Virginia Woolf, Maxine Hong Kingston, Joan 

Didion, Natalia Ginzburg. So I know I am writing essays out of a long and rich 

tradition of women writers»
136

 [244]. 

«Скетч про минуле», який серед п’яти інших мемуарно-автобіографічних 

нарисів увійшов до посмертно виданої книги «Миті буття» В. Вулф, так само, 

                                                                                                                                                                                                  
прогулюючись туди-сюди тими самими вулицями, роглядаючи вітрини на самоті, тому що не хотіла йти 

додому та знову бачити, як мачуха вкотре прибирає в домі. 
136

 Я відкрила для себе чудові есе таких письменниць, як Вірджинія Вулф, Максін Хонг Кінгстон, 

Джоан Дідіон, Наталія Гінзбург. То ж я знаю, що пишу есе, продовжуючи багату традицію жінок-

письменниць. 
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як і «Вода й марення» Кьоко Морі, складається з фрагментів асоціативно 

напливаючого минулого. У «Скетчі про минуле» В. Вулф так оцінює 

значущість спогадів минулого: «For the present when backed by the past is a 

thousand times deeper than the present when it presses so close that you can feel 

nothing else, when the film on the camera reaches only the eye»
137

 [339, с. 98]. Для 

В. Вулф «миті буття» – це моменти, коли переживаєш реальність минулого і 

теперішнього за контрастом з не-буттям, яке наповнює майже все людське 

життя. Миті буття – це момент шоку, відкриття, одкровення.  

Так, К. Морі у сповідально-ліричному розділі «Щастя» сюжетно та 

емоційно вибудовує контраст з семантикою назви. Відтворено зовсім не радісну 

тональність спогадів – пам’ять знову повертає автора до усвідомлення трагедії, 

жорстокості батька, страждань матері. Але присутність горя, яке вона 

переживає, не показано прямо, біль спогадів не названо, а приховано та «знято» 

естетичною деталлю: «I look at the rose-pattern Mariko carved into the coffee table 

and trace the leaves and the flowers with my eyes»
138

 [253, c. 68]. У цьому полягає 

найяскравіша особливість мемуарної прози Кьоко Морі. Її «миті буття», 

пережиті та осмислені зараз, дорослою зрілою людиною, передаються через 

зовнішні знаки внутрішніх станів. Найбільш побутові ситуації дитинства до 

трагедії, які зберігає пам’ять, забарвлені теплотою та ліризмом: «Inside the 

basket I carried, the eggs were white and still warm. The three of us would hold them 

up and bulb one by one and watch them flood with light and become clear spheres»
139

 

[253, с. 78]. Цей єдиний контрастний образ «видимого» втілення щастя 

дитинства (струменисті прозорі потоки світла) завершує цей розділ. 

У такій візуальній техніці зв’язаності слова мемуариста та його життя 

вбачається традиція мемуарної прози В. Вулф, яку вона декларує у творі «Миті 

буття»: «Many bright colours; many distinct sounds, some human beings, 

                                                           
137

 Тому що теперішнє, якщо воно ґрунтується на минулому, є значно глибшим, ніж теперішнє, яке 

наступає так близько, що ти більше нічого іншого не відчуваєш, коли плівка в камері досягає лише ока. 
138

 Я дивлюсь на візерунок з троянд, який Маріко викарбувала на кавовому столику, та обводжу листя й 

квіти поглядом. 
139

 У кошику, який я несла, яйця були білі й теплі. Ми підіймали яйця одне за одним та дивились, як 

вони наповнюються світлом та перетворюються на прозорі кульки. 
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caricatures; comic; several violent moments of being, always including a circle of the 

scene which they cut out; and all surrounded by a vast space – that is a rough visual 

description of childhood. This is how I shape it; and how I see myself as a child»
140

 

[339, с. 79]. Так само Кьоко Морі показує читачеві своє минуле й теперішнє – 

низкою епізодів, які поєднуються в об’ємну та живу картину життя.  

У творі Кьоко Морі «Вода й марення», як і у нарисі В. Вулф, мати 

перебуває в центрі всіх спогадів. Кьоко Морі використовує стратегію, що 

нагадує настанови В. Вулф. Минуле вона бачить із теперішнього. Вона, як і 

В. Вулф, вважає своє минуле вихідною точкою та платформою – «a filter to look 

back». Лише оптика теперішньої миті надає часової динаміки текстові. 

 Найбільш інтимно-лірично виписані спогади обох письменниць, які 

пов’язані з материнською любов’ю. В. Вулф пише: «the presence of my mother 

obsessed me. I could hear her voice, see her, imagine what she would do or say as I 

went about my day's doings. She was one of the invisible presences who after all play 

so important a part in every life»
141

 [339, с. 80]. Материнська сутність, а саме 

найперші спогади дитинства В. Вулф про матір, наповнює саму «чашу життя»: 

«If life has a base that it stands upon, if it is a bowl that one fills and fills and fills – 

then my bowl without a doubt stands upon this memory»
142

 [339, с. 64].  

Ця ж тема пронизує і всю книгу Кьоко Морі «Вода й марення». Думка 

про минуле, про радість духовної близькості з матір’ю і про трагічну втрату – в 

кожному спогаді дорослої К. Морі: «…I thought how wrong my mother had been 

to think that we would be better off without her»
143

 [253, c. 35]. Те, що в романах 

письменниці подано у розвитку сюжетних ліній, в її мемуарах проступає в 

гіркоті особистісної інтонації та в неприхованому болю. Теплота спогадів про 

минуле нерозривна з болем втрати, а всі спалахи спогадів пронизані ліризмом 

                                                           
140

 Багато яскравих кольорів; багато чітких звуків, деякі люди, карикатурні, комічні; декілька 

жорстоких моментів буття, завжди закуті в коло сцени, з якої вони вирізані; і все це оточене пустим 

простором – це грубе візуальне уявлення дитинства. Так я його бачу; і так я бачу себе дитиною. 
141

 Я була одержима присутністю матері. Я чула її голос, бачила її, уявляла, що б ми зробили або 

сказали, коли я займалась повсякденними речами. Вона була однією з непомітних сутностей у моєму 

житті, які врешті відіграли таку важливу роль у моєму житті. 
142

 Якшо у життя є основа, на якій воно стоїть, якщо це чаша, яку ми наповнюємо і наповнюємо – тоді 

моя чаша без сумніву ґрунтується на цьому спогаді. 
143

 Я думала про те, як помилялась моя мати, думаючи, що нам буде краще без неї. 
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та любов’ю: «My mother had never be content just to live and be comfortable. She 

always wanted something more – some form of beauty»
144

, «My mother wanted to be 

surrounded by beauty and warmth. She filled our apartment with embroidery, planted 

the small garden plots with sweetpeas and poppies and petunias, and baked cakes and 

pies almost every night in the winter because it was cold outside»
145

 [253, c. 98–99]. 

Образ тонкої естетичної душі матері виявляється у спогадах про її відгук на 

шедеври живопису, які вони разом розглядають у музеї: «My mother loved the 

impressionists, who blinded you with their light. I was sure they had been nearsighted 

to see the world in huge blurs of bright colors»
146

 [253, c. 98]. На відміну від матері, 

донька сприймає ці полотна наївно критично. Тонкі відтінки різних життєвих 

вражень, які неможливо відділити від самоспостереження, вплетені в ці «миті 

буття» до та після трагедії. 

Перший розділ книги «Далека вода» («Distant Water») відкривається 

відвертою та вражаючою розповіддю про самогубство матері К. Морі та про 

події наступного дня. На думку японської дослідниці К. Н. Нодзакі, їх описано 

навіть яскравіше та гостріше, ніж у першому виданому романі К. Морі «Донька 

Шідзуко» [372, с. 175]. Сцена ранкової пробіжки, що йде за цим епізодом, стає 

сполучною ланкою між подіями минулого й теперішнього, символізуючи, крім 

того, рух уперед: «Two miles into the run, I think of all the time and distance ahead 

of me»
147

.  

Це момент роздумів про першу за тринадцять років подорож до Японії – 

саме «подорож» («trip»), а не «повернення додому» («going back»), на чому 

К. Морі неодноразово наголошує у своїх романно-автобіографічних творах, – а 

також про теперішнє життя письменниці у Грін Бей у США. Фізичний рух 

уперед пробуджує думки про «moving forward», зміни у житті: «This life I am 

                                                           
144

 Моїй мамі ніколи не було достатньо просто жити й почуватися комфортно. Вона завжди хотіла 

більшого – краси в якій-небудь формі. 
145

 Мама хотіла, щоб її оточувала краса й тепло. Вона наповнила нашу домівку вишивкою, посадила на 

маленькій садовій ділянці духмяний горошок, маки й петунії, і пекла торти й пироги майже щовечора 

взимку, бо на вулиці було холодно. 
146

 Моя мама любила імпресіоністів, які засліплювали своїм світлом. А я була впевнена, що вони всі 

були короткозорі, тому бачили світ у вигляді великих розмитих плям яскравих кольорів. 
147

 Пробігши дві милі, я думаю про весь час та відстань попереду. 
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leading cannot really be my life, I think from time to time, especially while I’m 

running or driving through the city»
148

 [253, c. 11].  

Багатозначний словообраз, створений назвою розділу, де distant waters – 

це не тільки «далека вода» пам’яті (зазначимо, що дослівний переклад досить 

незграбний та неясний) як образ занурення у глибини минулого, досі 

пронизливого болю втрати, але й образ покинутого берега Грін Бей, її дому. 

Тим паче, що англійською мовою «distant waters» у фразі «distant water fishing» 

означає ловлю риби на глибині, тобто далеко від берега, виводить на 

центральну художньо значущу ідею книги.  

У наступному розділі «Обриси суші» («Shapes of land»), який наближено 

до жанру описового есе, ландшафт пам’яті змінюється та збільшується. 

Моменти буття – це переживання зустрічі з тим місцем, де пішла з життя її 

мати. А її довга вранішня пробіжка вулицями Кобе стає дорогою спогадів про 

втрати та відкриття змін, що відбулися за тринадцять років. Будинку, в якому її 

матір скінчила життя самогубством, вже немає: на його місці, а також там, де 

раніше був сад, стоять нові будинки. Будинок на узбережжі, в якому родина 

К. Морі жила декількома роками раніше, також обнесено огорожею та 

підготовано до знесення: «Though the houses in which I have lived have been torn 

down <…>»
149

 [253, c. 60]. Стиль опису нейтральний, але за цим ховається 

гіркота й біль, що проступає в семантиці слова «torn down» – «зметені». Зміни 

відбулися і в самому обрисі суші, «shape of land». За той час, поки К. Морі жила 

в іншій країні, до узбережжя Кобе додали новий насип, змінивши пейзаж 

дитинства письменниці до невпізнання: «What I find, when I get to the top, is not 

the sand or water but tall buildings rising out of what used to be sea»
150

 [253, c. 60]. 

Це стає моментом психологічного потрясіння, шоку від змін, як зовнішніх, так і 

внутрішніх, що відбулися за час її відсутності. Вода, яка має особливий сенс у 

творі, в цьому епізоді виступає образом часу: «The shapes of land and the sea 

                                                           
148

 Це життя, яким я живу, не може бути моїм, думаю я іноді, особливо коли біжу або їду містом. 
149

 І хоча будинки, в яких я жила, всі зметені <…> 
150

 Діставшись вершини, я бачу не пісок або воду, а високі будівлі, що височіють на тому місці, яке 

раніше було морем. 
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have changed since I last lived here. I continue to run south, deeper into the old 

water»
151

 [253, c. 60]. «Стара вода», «старе море» тут причетне до долі – це 

минуле, спогади, в які письменниця поринає все глибше разом із тим, як вона 

рухається вперед. Внутрішня присутність трагедії, яку вона переживає, 

проступає у словах «deeper into the old water». Навколо неї суша, відвойована у 

моря, яке для неї було символом вічності. А люди, що живуть у нових будинках, 

паркують свої машини та грають у теніс, існують «за межами мого минулого» 

(«They are playing tennis beyond the boundaries of my past, swinging rackets on the 

old sea»
152

) [253, c. 60]. «Далека вода» тепер має й інший сенс. Про це К. Морі 

говорить в есе «Уявити мемуари, згадати роман»: бігти у минуле – це те саме, 

що рухатись уперед («Running deeper into the past was the same as moving 

forward» [247]). Автор описує цей момент своєї подорожі як мить, у яку вона 

відчула себе вільною від минулого, але змогла по-справжньому усвідомити це 

лише у процесі написання твору, коли зрозуміла, що «нова земля, зроблена зі 

старого матеріалу», здатна дати їй свободу.  

Видозмінений «зневоднений» пейзаж, картина, яку К. Морі описує в 

цьому визначному епізоді, є протилежністю того, що вона часто бачила уві сні 

протягом тринадцяти років, проведених у США. Уві сні море заливає ті місця, 

де раніше був суходіл, наяву ж письменниця бачить не менш сюрреалістичну 

картину: «What I’m looking at now, as I stand on this old embankment, is just like 

that, only the directions are reserved: rather than the sea moving toward the land to 

submerge my childhood landscape, the land has moved into the sea»
153

 [253, c. 60]. 

Пейзаж дитинства й пам’яті пронизує всю книгу Кьоко Морі. Сон як 

літературний прийом часто зустрічається у творах світової літератури, 

починаючи від зображення фантастичного у легендах та міфах різних народів і 

зберігаючись у різноманітних формах у літературі сьогодення. У книзі К. Морі 
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 Обриси суші та води змінилися з того часу, коли я жила тут. Я біжу далі на південь, глибше в стару 

воду. 
152

 Вони грають у теніс за межами мого минулого, розмахуючи ракетками на старому морі. 
153

 Те, що я бачу зараз, коли стою на цьому старому насипі, зовсім як у тому сні, тільки навпаки: не 

море зрушило до суші, затопивши пейзаж мого дитинства, а суходіл рушив до моря. 
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сон використовується як елемент композиційної будови, як допоміжний 

прийом для розкриття внутрішнього стану, як складова частина сюжету. 

У згаданій вище книзі «Вода и грезы» Г. Башляр, міркуючи про зв’язок 

сновидінь та уяви, зазначає, що матеріальні стихії, зокрема стихія води, 

залишаються основними елементами космології сновидінь. Матеріальні 

«марення» передують спогляданню, і, на думку філософа, з естетичною 

пристрастю людина дивиться лише на такі пейзажі, які вона спочатку побачила 

уві сні [8, с. 22]. Так і в книзі Кьоко Морі пейзажі її дитинства, які одночасно є 

й пейзажами її снів, стають не просто краєвидами, а й глибоким естетичним та 

чуттєвим переживанням. 

Ключовий образ води неодноразово зустрічається, крім іншого, в епізодах 

сну, що повторюється («my recurring dreams of water»). Вода, яка затоплює 

вулиці у снах Кьоко Морі, не викликає в неї страху, а навпаки, робить її 

щасливою: «I wake up feeling almost happy about all the blue salt water 

everywhere»
154

. Згідно з психологічною теорією архетипів Карла Ґустава Юнґа, 

вода у снах найчастіше є символом несвідомого: «Вода есть “дух дольний”, 

водяной дракон даосизма, природа которого подобна воде, Ян, принятый в лоно 

Инь. Психологически вода означает ставший бессознательным дух» [100]. 

Американський письменник, професор англійської мови Джон Грегорі Браун 

називає архетип води, зокрема зображення моря та океану, одним з найбільш 

метафорично багатих архетипів світової літератури. У літературі, за словами 

письменника, «море – це все, про що ми мріємо, чого бажаємо та чого боїмося» 

[126]. Для К. Морі це надзвичайно особиста мрія: образ води наповнено 

психологічним змістом. Це для неї – сама Японія, але Японія минулого, пейзажі 

її дитинства. Архетип води яскраво проявляється в романі і як символ життя. 

Вода й марення, а одночасно і мрія про воду – не тільки духовний зв’язок 

письменниці з батьківщиною, але й мрія про відродження, прагнення до 

примирення з минулим. 
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 Я прокидаюся майже щаслива від того, що навкруги солона синя вода. 
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Образ води як символ минулого або спогадів дитинства можна зустріти й 

у творах інших авторів. Так, Елена Рейн у праці «Море як місце дії та символ у 

сучасній ірландській та англійській літературі» («The Sea as a Setting and a 

Symbol in Contemporary Irish and British Fiction», 2014), розглядаючи символізм 

моря в романі ірландського письменника Джона Бенвілла «Море», зазначає, що 

для головного героя роману море є засобом втечі від цивілізації та одночасно 

сутністю, яка пробуджує спогади його дитинства. У романі ірландського автора 

Дермота Болджера «Спокуса», на думку Е. Рейн, спогади про події, що 

трапились біля моря, нерозривно пов’язані з відчуттям щастя героями роману 

[278, с. 27].  

Пам’ять про трагічне, але мирне життя забарвлена і зовсім іншими 

спогадами, спогадами про бомбардування Японії. Донька знає, які сни 

примушували її матір страждати. Це образи «вогню та води» – бомбардування 

під час Другої світової війни. Дивлячись на узбережжя та резервуари з водою 

на пагорбі, авторка відчуває, ніби вона у жахливому сні її матері: «Standing here 

almost fifty years later, I am inside her dreams of fire and destruction and narrow 

escape»
155

. Так у мемуари про дитинство входить велика тема злочинів перед 

людством, яка завжди хвилювала великих митців, як, наприклад, японсько-

британського письменника Кадзуо Ішігуро, який розкриває цю тему в романі 

«Художник хиткого світу» («An Artist of the Floating World», 1986) [202].  

Як зазначає редактор The Washington Post Елізабет Ворд у рецензії на 

роман «Вода й марення», це одна з найбільш прозорих алюзій на назву роману, 

яка швидко розвіює будь-який натяк на «красивість» («prettiness») назви. За 

словами Е. Ворд, те, що було реальністю й жахом для Такако, стає 

психологічною метафорою минулого Японії для її доньки [329].  

Г. Башляр присвячує окремий розділ своєї книги образові води 

материнської, стверджуючи, що з погляду відчуттів, «природа є проекція 

образу матері». «Інтимна пісня моря» – це материнський голос, в якому 
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 Я стою тут майже п’ятдесят років по тому, і я всередині її снів про вогонь, руйнування та 

смертельну небезпеку. 
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знаходить нове життя щось із наших несвідомих спогадів [8, с. 165]. Архетип 

води нерозривно пов’язаний з архетипом матері й у творах Кьоко Морі. За 

словами К. Нодзакі, під час короткого візиту до Японії К. Морі вперше 

усвідомлює, що втрата матері стала для неї у певному сенсі поштовхом до 

свободи, а її сни про воду – це пам’ять про маму («母のイメージであった water

を夢見るのである» [372, c. 176]). Брюс Корсон у рецензії на твір «Вода й 

марення» під назвою «Спогади, що зникають, тривалий біль» («Fading Memory, 

Lingering Pain», опубліковано у «The Plain Dealer», 23 квітня 1995 р.) висловлює 

подібну думку, називаючи архетип води одним з найбільш «материнських» 

символів японської нації: «Water, life-giving source of comfort and sustenance, is 

among the most maternal of symbols on the island nation of Japan»
156

 [147]. Цей 

твір Б. Корсон називає історією пошуку душі та сутності матері, і хоча, на 

думку критика, Кьоко Морі не може в повному сенсі повернутися додому, через 

роки та з новим досвідом вона знаходить краще розуміння минулого. 

Глибокий зв’язок образу води з почуттям дому К. Морі спостерігається 

протягом усього твору: ніщо не пробуджує таких яскравих спогадів про минуле, 

як образи моря. Під час подорожі містами Японії у перші дні перебування на 

батьківщині письменниця відчуває, що ніщо з того, що вона бачить, не 

викликає у неї почуття «дому» («Nothing I saw made me feel “at home”»), і лише 

«обриси суші» там, де колись було море, змушують її відчути зв’язок з цією 

землею. 

Водні образи та водна тематика – характерна риса поетики японської 

літератури, починаючи від міфології давньої Японії, класичної японської поезії 

хайку й танка, і продовжуючи творами авторів XX – початку ХХІ ст.: 

Акутагава Рюноске, Кавабата Ясунарі, Ое Кендзабуро, Шімада Масахіко, 

Муракамі Харукі. Не випадково, що для Кьоко Морі, яка виросла в Японії, такі 

важливі та близькі образи моря, ріки, озера. 
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 Вода, життєдайне джерело спокою та підтримки, є одним з найбільш материнських символів 

острівної нації Японії. 
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Одним з відомих японських авторів ХХ ст., який у своїй творчості 

неодноразово звертався до образу води, зокрема до зображення снів, у яких 

з’являються образи води, є представник літературної групи «Шіракаба», 

відомий автор «я-романів» Шіга Нагоя. Дослідники його творчості (Томі 

Судзукі, Гуо Наньян, Едвард Фаулер та інші) відзначають особливу роль 

природи у його творах, яка втілює архетипічну характеристику японської 

літератури, з акцентом на гармонії та єдності з природою [311, с. 129–131]. 

Вода в його творах виступає і символом чистоти, і руйнівної сили. Гуо Наньян 

називає образи зі снів Шіга Нагоя критеріями («benchmarks»), за якими він 

оцінює красу реальних пейзажів [182, с. 120–121]. Кьоко Морі, у творчості якої 

єдність з природою втілюється в інший спосіб, порівнюючи пейзажі реальності 

з пейзажами сну, шукає не гармонії уявного та реального, а внутрішнього 

примирення минулого й теперішнього. 

Образи води для автора книги є засобом духовного зв’язку з рідними 

місцями. У розділі «Дім битого посуду» («The Mansion of Broken Dishes») 

письменниця згадує день, коли вона дізналась про смерть дідуся. 

Прогулюючись берегом озера Мічиган, вона прагне відчути зв’язок з Японією 

через воду, однак не знаходить його: «<…> so much water and not a drop of it 

touching any land he had ever walked on»
157

 [253, c. 159].  

Вода, зокрема вода озера та водоспаду, має глибокий символізм у 

традиційних японських садах, витоки якого тісно пов’язані з філософськими 

доктринами дзен-буддизму. Так, одним з найвідоміших місць, що втілює ці 

принципи, є озеро, розташоване у храмі Тенрюдзі, м. Кіото. Озеро Соген, 

розташоване в центрі храмового саду, має форму ієрогліфа 心  (серце) та 

отримує воду з природного джерела. Чиста вода озера символізує свідомість 

людини, яка досягла просвітлення [33]. Для Кьоко Морі вода озера – це також 

образ людського серця, але вона не пов’язана для неї з чистотою та 

просвітленням, а навпаки, має значення темних спогадів минулого. Образ води, 

пов’язаний з пам’яттю минулого, створено в романно-автобіографічному творі 
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 <…> так багато води, і жодна її крапля не торкається землі, якою він [дідусь] колись ходив. 
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«Ввічлива брехня»: океан, хоча і є фізичною перешкодою, що відділяє К. Морі 

від країни, де вона народилась, але все ж пов’язує собою дві частини її «дому», 

Японію та США. На відміну від океану, який здатен охопити та поєднати два 

світи, замкненість озера символізує для письменниці відчуженість від родини 

та рідної землі. 

Подібний образ води, яка зберігає спогади та веде до джерел минулого, 

вводить у свою книгу й згаданий Г. Башляр. Філософ, що народився «у краї 

річок та струмків», не може не поринати в марення, коли сідає біля струмка, і 

не має значення, що це за струмок. Для нього вода є субстанцією, в якій 

матеріалізуються його мрії про батьківщину: «Безымянная вода знает все мои 

тайны. Одно и то же воспоминание бьет из всех родников» [8, с. 26–27]. 

Наприкінці розділу «Дім битого посуду», який тяжіє до родинної хроніки, 

К. Морі знову вводить образ води як символ швидкоплинності часу та 

безповоротних змін. Вона із сумом згадує, як кожного року змінювався вигляд 

річки, в якій вона плавала у дитинстві, шкодуючи про те, що вона не буде знати, 

що змінилось, а що залишилось по-старому, якщо її та річку її дитинства будуть 

розділяти «океан, інша часова зона, інша мова» («I will be separated from this 

river, this village, by an ocean, another time zone, another language» [253, c. 186]). 

Водночас, шукаючи примирення зі своїм минулим, автор розуміє, що 

незмінною в ньому є лише її втрата: «How can I feel comforted by the past when 

loss is the most constant thing in it?»
158

 [253, c. 186]. Тут проступає ключова для 

книги тема, яка що сюжетний розвиток: внутрішній конфлікт автобіографічного 

героя, його прагнення та неможливість примиритися з власним минулим. Ця 

тема пізніше отримає завершення – героїня намагається знайти розраду в 

неминучості ситуації: «I take a deep breath, trying to take consolation, however 

small, in the inevitability of my situation. My leaving is the logical conclusion of 

everything that has happened to my mother and my family»
159

, і знову втіхою для 

неї стає невисловлений заповіт матері: «My mother wanted me to move on, not to 
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 Як моє минуле може мене заспокоїти, якщо втрата – єдине, що в ньому незмінне? 
159

 Я глибоко вдихаю, намагаючись знайти розраду, хоча б найменшу, у невідворотності моєї ситуації. 

Те, що я їду звідси, логічно випливає з усього, що трапилося з мамою та її родиною. 
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be afraid of uncertainty, not to be bound to old obligations»
160

 [253, c. 275]. Її від’їзд 

нагадує втечу з країни, що колись була її батьківщиною. 

Претексти японської класики імпліцитно відчутні в її мемуарно-

автобіографічній прозі. Так, образ течії річки як плинності часу та змін має 

глибоке коріння у класичній японській літературі, зокрема в середньовічному 

творі в жанрі дзуйхіцу «Записки з келії» («Ходжьокі», XIII ст.), однією з 

головних ідей якого є непостійність людського буття. Широко відомі рядки, з 

яких починається твір: ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあら

ず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたる

ためしなし。世の中にある人とすみかと、またかくのごとし  [370, с. 1] 

(«Течія річки не має кінця, але її вода – не та, що раніше. Піна, що пливе у 

заплавах, то зникає, то збирається знов, але не лишається надовго. І люди, що 

живуть у цьому світі, і їхні домівки до цього подібні»). Ці рядки є втіленням 

буддійської доктрини муджьо (無常), згідно з якою все у світі перебуває у 

постійному русі, а отже, ніщо не залишається незмінним. Для Кьоко Морі цей 

момент усвідомлення мінливості світу, змін, що відбулися з того часу, як вона 

поїхала з Японії, не дає відчуття свободи, на відміну від «землі, зробленої з 

нового матеріалу». Течія річки стає для письменниці символом втраченого 

життя, яке вона могла б прожити за інших обставин. 

Вводячи у твір образну дихотомію «суша–океан», Кьоко Морі продовжує 

традиції творчості авторів «дефісної» ідентичності: через глибокий історичний 

зв’язок азійської культури з архетипами природи, зокрема архетипом води або 

моря у японців. Так, у романі японсько-канадської письменниці Джой Когава 

«Обасан» (1981) зображено історію Наомі Накане, іммігрантки другого 

покоління. Тут вода є одним з найбільш могутніх символів. Опозиції «суша–

море», «каміння–вода» ілюструють зовнішню та внутрішню боротьбу героїв 

твору та, крім того, несуть інші контрастні образи. Тому невипадково, що цей 

образ стоїть у центрі книги Кьоко Морі, яка добре знайома не тільки із 
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 Мама хотіла б, щоб я рухалась далі, а не боялась невідомого та не була зв’язана старими 

зобов’язаннями.  
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західною, але і з сучасною азійсько-американською та японською 

літературою [212]. 

Дослідниця Оана-Меда Палосану в статті «Криза ідентичності в романі 

Джой Когава “Обасан”» («The Crisis of Identity in Joy Kogawa’s Obasan») 

характеризує протиставлення «каміння–вода» як опозицію «нерухомість–

текучість» («immobility–fluidity»). Позиція Обасан – це її мовчання, безпека. Їй 

протиставляється активна позиція тітки Емілі, яка легко приймає свою подвійну 

японсько-канадську ідентичність [271, с. 253]. Гері Вілліс у статті 

«Промовляючи тишу: “Обасан” Джой Когава» («Speaking the Silence: Joy 

Kogawa’s Obasan») стверджує, що «жити в камінні» («to live in stone») у романі 

означає, безсумнівно, «жити в тиші», тобто жити, не висловлюючи найглибші 

думки та почуття. Море – це слова і здатність висловити себе, а слова, які 

неможливо промовити, – це каміння: «Beneath the grass the speaking dreams and 

beneath the dreams is a sensate sea. The speech that frees comes from that amniotic 

deep. To attend its voice, I can hear it say, is to embrace its absence. But I fail the 

task. The word is stone»
161

 [333, с. 1].  

У книзі Кьоко Морі слова як краплі дощу з’являються у схожій опозиції 

«мовчання–слова». Слова у вигляді крапель супроводжують зустріч 

письменниці з тіткою Мічійо у меморіальному комплексі жертв бомбардувань 

часів Другої світової війни: «As we walk on, away from the memorial of pain, 

raindrops keep hitting the stretch of fabric over our heads. A thousand words are 

falling, every second, from the sky»
162

 [253, c. 204]. Слова дощу вимовляють те, 

що залишається невисловленим між двома жінками. 

Іншим спільним символом, що споріднює твори Кьоко Морі та Джой 

Когави, є асоціативний зв’язок образів матері та води. Для Наомі, головної 

героїні роману «Обасан», образ померлої матері так само нерозривно 

пов’язаний з образами природи, як образ Такако для Кьоко Морі: «You are tide 
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 Під травою лежать сни, а під снами – чуттєве море. Слова, що дарують свободу, йдуть з цієї 

первозданної глибини. Щоб прислухатись до його голосу, чую я, потрібно прийняти його відсутність. Але 

я не можу. Слово – це каміння. 
162

 Коли ми йдемо, віддаляюсь від меморіалу болю, краплі дощу б’ють по тканині, натягнутій над нами. 

Тисяча слів падає кожної секунди з неба. 
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rushing moonward pulling back from the shore. <...> I sit on the raft begging for a 

tide to land me safely on the sand but you draw me to the white distance, skyward 

and away from this blood-drugged earth»
163

 [212]. У романі Джой Когави руйнівна 

стихія припливу є одночасно і рятівною материнською силою; у творі Кьоко 

Морі образ не несе відчуття нестримної сили, а створює, навпаки, відчуття 

спокою, примирення та дому. Цей образ схожий на семантику води як зразка 

спокою й тиші Г. Башляра. Для нього голос води поєднаний із голосом поезії [8, 

с. 256], але й великої поезії не буває без великого мовчання. Вода – це «велике 

матеріалізоване мовчання», а для того, щоб зрозуміти тишу, нашій душі 

потрібно побачити щось, що мовчить [8, с. 265]. 

Усі досліджувані нами твори Кьоко Морі висвітлюють зв’язок між 

матір’ю та донькою. Другим центром книги є відносини між батьком і донькою 

в ситуації відсутності матері. Можна стверджувати, що мемуарно-

автобіографічний твір «Вода й марення» фокусується на проблемі відносин 

«донька–батько» більше, ніж інші автобіографічні романи К. Морі. Виносячи у 

центр сюжету зустрічі та подорожі, автор поступово наближає розповідь про 

кульмінаційний момент: зустріч з батьком та мачухою, зустріч, яку вона 

навмисне відкладає. Ця ретардація у розвитку сюжету – художній прийом, 

властивий жанрові роману (зупинки часу оповіді, підготовки кульмінації та 

створення атмосфери саспенс).  

На думку дослідниці К. Нодзакі, хоча подібний сюжет «донька – батько» 

К. Морі розробляє в романах «Донька Шідзуко» та «Самотня пташка», у творі 

«Вода й марення» відносини наратора з батьком висвітлено під іншим кутом: 

різко негативний образ батька, в якому втілено критичне ставлення 

письменниці до патріархального японського суспільства, контрастує з образом 

матері, в якому немає жодної негативної риси, жодної «плями» («母に一点の曇

りも許さない») [372, с. 178]. Батько сприймається як чужа людина. Зображення 
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 Ти – течія припливу, що йде за місяцем, відступаючи від узбережжя. <…> Я сиджу на плоті та 

благаю течію винести мене на пісок, але ти відносиш мене в білу далечінь, у бік неба, далі від цієї землі, 

отруєної кров’ю.  
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«безплідних» відносин доньки та батька (父と娘の不毛の関係), за словами 

К. Нодзакі, є спільним для творів «Донька Шідзуко» та «Вода й марення». До 

порівняння образу батька з образом Японії у творі «Вода й марення» вдається й 

літературний критик Том Хейг, визначаючи основний мотив твору таким 

чином: «Her predominant theme is fixated anger directed toward her estranged father 

representing a stifling Japan
164

» [183, с. 6]. Можливо, за це «непробачення» її так 

засуджують критики, які не бачать у цій книзі навіть натяку на прощення. 

Наприкінці розділу «Дім битого посуду», згадуючи холодний прийом у 

домі батька, К. Морі міркує про те, що ненависть вже не повинна впливати на її 

життя: «I have to keep remembering that I am a stranger to him now, that I have 

gone to live in a foreign country. In the life I have chosen for myself, I will never 

have to see him again»
165

 [253, c. 131]. Письменниця знову наголошує, як у 

багатьох своїх творах, що вибір поїхати з Японії – це її свідомий життєвий 

вибір, і деякі японські цінності тепер чужі для неї. Буддійська доктрина 

пробачення, в яку вірить тітка Кейко, сприймається вже як «іноземна»: «But in 

the end, the quietness of the bodhisattvas, their gray-stone halos and carved jars of 

salve, are foreign to me. I cannot enter that gray world of stone and learn impersonal 

peace»
166

 [253, c. 131]. Цей метафорично зображений світ – сірий світ каміння, 

безособистісний спокій – чужий для неї. Вибір життя в іншій країні, як зазначає 

К. Нодзакі, допомагає К. Морі звільнитися не тільки від ненависті до батька, 

але й ненависті до патріархального японського суспільства, символом якого він 

виступає [372, с. 178]. Однак це вільне припущення не знаходить 

віддзеркалення в аналізованому тексті. Біль минулого продовжує пекти її серце, 

і тільки думка про близький від’їзд надає їй сили. Розуміння цього 

письменниця формулює на останніх сторінках твору, де називає Японію місцем, 

яке вона залишила, щоб урятувати своє життя («it is a place I left thirteen years 
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 Домінуючою темою є одержимість злістю на відчуженого батька, який представляє Японію, що 

душить її. 
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 Я мушу нагадувати собі, що я тепер йому чужа, що я поїхала до іншої країни. У житті, яке я сама 

собі обрала, я ніколи не муситиму бачити його знову. 
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 Але врешті-решт, тиша бодхісатв, їхні кам’яно-сірі німби та різьблені баночки з бальзамом чужі для 

мене. Я не можу увійти до сірого кам’яного світу та навчитися відстороненого спокою. 
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ago to save my life»). Вона відчуває, що не може прожити в місті, де живе її 

батько, довше декількох днів, та називає це «ціною своєї злості»: «I am losing 

the city I love, the place of my childhood, because I won’t forgive my father»
167

. 

Однак ця втрата водночас дарує К. Морі свободу, відкриваючи шлях до іншого 

світу, як того бажала її мати: «Having lost the city of my birth and childhood, I can 

go anywhere in the world and not feel the same loss again»
168

 [253, c. 274–275]. 

Критик «Los Angeles Times Book Review» стверджує, що твір «викликає 

роздратування» («is a frustrating book») через те, що злість Кьоко Морі є 

незмінною: її почуття до батька залишаються такими, як були до подорожі 

[113]. Літературний критик Том Хейг також звинувачує автора в недостатньому 

розвитку образів героїв, забуваючи, що читає не роман, а мемуарно-

автобіографічну прозу. Т. Хейг вважає, що почуття К. Морі до сім'ї батька 

статичні протягом усього твору, і основний мотивом твору – злість на батька, 

якою Кьоко Морі одержима («fixated anger»), і це почуття не змінюється 

протягом усього твору. Слід зазначити, що, не дивлячись на загальне враження 

«статичності» твору, критик бачить певну еволюцію почуттів К. Морі від 

«прірви відчаю» до надії у кінці твору [182, с. 6]. Дійсно, неможливо не 

погодитися з критичним твердженням щодо незмінності та одноманітності 

відчуття ненависті протягом усього твору. Але це не можна розглядати як 

свідчення відсутності розвитку сюжетної лінії: почуття К. Морі до батька хоч і 

не зазнають вражаючої еволюції, все ж помітно трансформуються та 

переосмислюються, перетворюючись на силу, яка дає автору рухатись далі. 

Кожен розділ книги – це новий зріз її спогадів та роздумів про життя в 

Японії до і після самогубства матері. Так, у розділі «Дім битого посуду» 

письменниця міркує з дистанції західного досвіду про ставлення японського 

суспільства не тільки до шлюбу, а й до розлучень та аналізує цю ситуацію як 

соціолог. Вона зазначає, що пари покоління її батьків рідко розлучались, адже 

розлучення стигматизує японську жінку так само, як і незаміжнє життя, 
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 Я втрачаю місто, яке люблю, місце мого дитинства, бо я ніколи не пробачу свого батька. 
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 Втративши місто мого народження та дитинства, я можу їхати будь-куди у світі та не відчувати тієї 

самої втрати знову. 
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покладаючи провину за розпад сім’ї саме на дружину. За це при розлученні 

чоловік «відсилав її назад», до батьківського дому, і мав шукати «кращу жінку» 

їй на заміну. Лише у випадку, коли жінка походила із заможної сім’ї, вона 

могла уникнути суспільного осуду – тоді, навпаки, чоловіка вважали «негідним 

її» [253, c. 155]. З іншого боку, стати вдовою, як пише К. Морі у творі 

«Ввічлива брехня», – це єдиний спосіб для японської жінки стати незалежною, 

однак не бути при цьому «егоїстичною». К. Морі знаходить спільні риси у 

ставленні японських та американських жінок до самотності після втрати 

чоловіка: в обох культурах вдова, на відміну від вдівця, частіше залишається 

сама та не шукає нового шлюбу [250, с. 123]. 

Кьоко Морі з позиції посткласичного фемінізму проголошує право жінки 

на самовираження, право на самостійний вибір долі. Вона звертається до 

зображення травматичного досвіду (матері, подруги, героїнь своїх романів), до 

ґендерної нерівноправності, розглядаючи можливі шляхи вирішення конфлікту 

між прагненням жінок до свободи і консерватизмом суспільства. 

У мемуарах вона розповідає, що і її матір відкинула можливість 

розлучення як можливого звільнення, обравши самогубство як єдиний засіб 

протесту проти свого становища у сім’ї. К. Морі припускає, що головною 

помилкою матері було саме те, що вона «ховалась у мовчанні» («her retreat into 

silence») та занадто піклувалась про «збереження гідності», аби відкрито 

висловити протест проти зради та байдужості чоловіка. Як більшість японських 

жінок покоління матері письменниці, вона не могла ризикувати гідністю та 

«бити посуд у власному домі» [253, c. 130], тобто виносити на загальний осуд 

негаразди сімейних стосунків. Письменниця, однак, зізнається, що повторює 

помилку матері у відносинах із батьком та мачухою, не розмовляючи з ними 

відкрито, а дотримуючись підкреслено прохолодної формально-ввічливої 

поведінки. 

Тема мовчання, яка є важливою для розуміння японської культури, 

розкрита Кьоко Морі у розділі «Тисяча журавликів» («A Thousand Cranes»), за 

жанровими ознаками наближеному до щоденникових нотаток та інтимно-
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особистісного есе. Це зустріч із Мічійо, дружиною дядька письменниці. Після 

візиту до меморіального музею Хірошіми Мічійо зберігає мовчання, яке для 

К. Морі означає, що ця людина, не пов’язана з нею по крові, розуміє її краще за 

рідного батька: «Now Michiyo walks next to me in silence; she doesn’t want to ask 

me needless questions or intrude on my thoughts. <…> When the time comes for me 

to speak, she will listen to me as carefully as she now matches her steps to mine. But 

if I say nothing, it will also be all right»
169

 [253, c. 204]. Так мовчання може стати 

не засобом відчуження, а навпаки, знаком духовної спорідненості людей. 

Пізніше К. Морі зустрічається зі своїми шкільними подругами, 

сподіваючись відверто поговорити з ними про події тих років, коли вони не 

бачились, проте стикається із «ввічливим мовчанням» та униканням у розмові 

важких тем – самогубства однієї з подруг, особистих та фінансових проблем у 

сім’ї тощо. Поступово письменниця усвідомлює, що таке замовчування не 

завжди негативне, і що її розуміння японської мовчазної ввічливості лише як 

«фальшивої», як спроби створити «гладку поверхню» («smooth surface»), є 

одностороннім та упередженим. Протягом восьми тижнів у Японії К. Морі 

відкриває для себе інший бік такого принципу спілкування – «щиру 

ввічливість» («genuine politeness»), за допомогою якої можна зберегти 

спокійний тон розмови та шанувати гідність співрозмовника. У «мовчанні» 

вона бачить не лише брехню, а й акт гуманності, право самому, а не 

традиційній національній культурі вирішувати, що говорити. 

У книзі критичне ставлення до традиційних підвалин японської культури 

виявляється в порівнянні із західним ставленням до деяких аспектів життя. 

Порівнюючи поняття дружби в Японії та Америці, Кьоко Морі зазначає, що для 

американця дружба означає повну відвертість та жодних секретів, в той час як 

для японця значущою є можливість замовчувати деякі болючі теми, навіть 

знаючи, що ти можеш про них говорити. При цьому японці ризикують бути 

занадто ухильними в розмові («avoiding too much»), водночас американці 
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 Зараз Мічійо мовчки йде поруч зі мною; вона не хоче ставити мені зайві запитання або втручатись у 

мої думки. <…> Коли я буду готова говорити, вона вислухає мене так уважно, як зараз підлаштовує свої 

кроки до моїх. Але якщо я не скажу нічого, це також буде добре. 
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можуть виявити зайву цікавість («prying too much») [253, c. 268]. Розглядаючи 

це явище з транскультурної гуманістичної позиції, Кьоко Морі приходить до 

прийняття особливостей культур. 

К. Морі виявляє, що відчуття ізоляції вона поділяє зі своєю новою 

знайомою Сильвією – американкою, яка живе в Японії, та приймає це почуття 

як невід’ємну частину їхнього буття: «We are both outsiders no matter where we 

go; isolation is a fact of our lives»
170

 [253, c. 127]. Автор при цьому не вважає це 

результатом переїзду до іншої країни, адже вони ніколи і ніде не почувалися 

вдома, так само як матір письменниці та її тітка Кейко не мали бути іноземками, 

щоб почуватися самотньо та не на своєму місці в японському суспільстві. 

Самотність як ситуація людини у світі – ще одна важлива тема цієї книги.  

В інтимно-психологічній, лірично-особистісній прозі Кьоко Морі, в 

есеїстичних за природою роздумах про життя жінок у патріархальному 

суспільстві Японії письменниця передає своє здивування від неможливості 

скласти для себе в єдине ціле два різних образи своєї батьківщини – Японії. Я і 

Японія – тоді, в дитинстві, й зараз, своя країна та чужа – в центрі її книги-

спогадів.  

Інтегруючи елементи різних літературно-художніх форм та 

автобіографічні факти, ця книга Кьоко Морі долає жанрову одновимірність 

мемуаристики як життєпису, демонструючи розширення меж мемуарного 

жанру, і головне – свободу індивідуально-авторської трансформації цієї форми 

при збереженні константи пам’яті. 

У такій структурі оповіді – подолання умовності традиційних поглядів на 

мемуарно-автобіографічний жанр, що було заявлено і в її маніфестах. Звідси 

фрагментарність оповіді, просторово-часові зсуви, децентрація у розвитку 

автентичного сюжету спогадів. Щоденникові нотатки про зустріч з тіткою 

Мічійо переплітаються зі спогадами про родину автора, аналітичними 

роздумами про війну та нещастя, особистими роздумами про матір. Ця єдність 
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 Ми обидві чужинки, незалежно від того, куди ми їдемо; ізоляція – це факт нашого життя. 
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спогадів, аналізу і рефлексій – важлива жанрова ознака сповідально-ліричної 

прози «Вода й марення». 

 

4.2. Мемуарно-есеїстична проза «Ввічлива брехня»: лінгво-

культурологічне осмислення Японії «під західним поглядом» 

 

Визначення жанру книги Кьоко Морі «Ввічлива брехня: життя жінки на 

межі двох культур» («Polite Lies: On Being a Woman Caught Between Cultures», 

1997), яка помітно відрізняється від попередньої книги мемуарів, виявляється 

не менш складним, ніж решти її творів. Письменниця помітно трансформує 

мемуарну матрицю жанру, наділяючи свою прозу якостями аналітичного 

нарису та інтимно-психологічного імагінативного есе.  

Образ автора розкривається не тільки прямо, через факти, аналіз та 

роздуми, але й на образно-емоційному рівні. К. Морі передає свої відчуття 

життя в чужій для неї Японії, створюючи образ простору, що тисне на неї: «I 

like a little protective layer between me and the ceiling, between me and whatevers if 

out there» [250, с. 234]. 

Асоціативно-хронологічний принцип оповіді поєднується з монтажним. 

Головне тут, як і в її романах, – перемикання часових пластів, робота пам’яті та 

свідомості в осмисленні минулого та аналізі теперішнього. На початку книги, 

осмислюючи свої почуття, які викликає подорож до Японії, письменниця 

одночасно асоціативно перебуває у двох часових шарах – теперішньому та 

минулому. У теперішньому вона відчуває тривогу, небажання повертатись до 

країни, яку не може вважати своїм рідним «домом», а в минулому – заново 

переживає та відчуває ті ситуації, які породжують у неї ці страхи: нещастя й 

самогубство матері. 

Вільне зіставлення фрагментів, розрізненість та недомовленість спогадів, 

спалахи пам’яті з минулого (спогади про певні розмови, зустрічі, щасливі або 

сумні миті дитинства й дорослого життя), емоційність попри зовнішній спокій, 

аналітична настанова на осмислення побаченого й того, що зберігає пам’ять, 
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спричиняє подвійний погляд в оцінці подій. Новий жанровий ракурс її прози 

пов'язаний з посиленням аналітичності, невіддільної від уяви митця. 

У творі «Ввічлива брехня» Кьоко Морі змогла відтворити синтез 

художньої прози й естетично організованих «позалітературних» аналітичних 

спостережень. Важлива особливість цієї книги про Японію полягає і в тому, що 

в ній немає і сліду від «західноцентричного» або «сходоцентричного» 

розуміння та сприйняття східної культури. 

Кьоко Морі належить до тих письменників, які, звертаючись у творах 

англійською мовою до виключно національної (японської) тематики, 

обстоюють як митці надетнічність своєї творчості. Така позиція суттєво 

відрізняється від підходу багатьох письменників на Сході та Заході. 

Так, англійський письменник ХХ ст. Е. Форстер, чий роман «Шлях до 

Індії» («A Passage to India», 1924) [165] був оцінений критикою як 

орієнталістський, дійсно сповнений стереотипів. Е. Саїд у праці «Культура та 

імперіалізм» («Culture and Imperialism», 1993) зауважує, що в романі 

Е. Форстера простежується його прихильність (хоч іноді й «petulant and 

mystified» – «зухвала та оманлива») до Індії. Однак, на думку Е. Саїда, 

персонажі-індійці в романі виступають лише фоном для основного наративу: 

«the Hindus <…> are peripheral, as if they were not amenable to novelistic 

treatment») [291, с. 200–202]. Цей роман, як і інші романи «про Схід», нав’язує 

західному читачеві «правильний», західноцентричний стереотипний образ, 

який ідеологічно та естетично колонізує Схід («forces the uninitiated Western 

reader to accept Orientalist codifications <…> as the true Orient») [293, с. 67].  

Твори Кьоко Морі позбавлені зображення Сходу та Японії як культурно-

естетичної «протилежності Заходу». У них немає і стереотипних та 

романтизованих образів Японії. Як буде показано в цьому розділі, Японія для 

неї – це образ країни її трагічного минулого, який не тільки змальовано через 

призму спогадів дитинства, але й осмислено з дистанції досвіду філолога-

лінгвіста. Дослідники відзначили цю властивість аналітичного підходу 
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письменниці до теми, яку вона розглядає («Mori’s eye is cold but clear» [157]), 

що відбивається й на жанровій природі цього тексту.  

Автор статті у «Kirkus Review» називає деякі розділи роману «вільними 

есе» («spare essays»), розуміючи їх відмінність від формального нарису і за 

обсягом, і за природою прози [283]. Інший критик у «Publishers Weekly» 

зазначає, що твір являє собою «дванадцять розгорнутих автобіографічних 

замальовок» («12 plangent, autobiographical sketches»), у яких автор згадує 

особистий досвід в обох культурах та розкриває ряд визначних проблем [284]. 

«Збіркою есе» про особисте життя письменниці називає цей твір і дослідниця 

Донг Ісбістер [201, с. 2].  

У цих спробах ухопити багатослівними визначеннями природу книги 

спогадів Кьоко Морі простежується розуміння того, що традиційне визначення 

«мемуаристика» не точно визначає природу цієї книги і є досить умовним для 

визначення такої об’ємної особистісної аналітичної прози. Зважаючи на 

зародження традиції такої прози ще у XVII ст. на Заході (у англійській 

літературі Т. Трахерн. Р. Бертон, Т. Браун, Дж. Тіллотсон, яку досліджувала 

В. І. Березкіна (Ліпіна) [9], доцільно зарахувати і цей твір К. Морі до жанру 

особистісної есеїстичної прози, яка не вписується у вузькі рамки сучасного 

уявлення про малий жанр есе.  

Таке розмиття меж есе, роману, автобіографії й мемуарів у творах 

К. Морі вписується у загальну тенденцію трансформації літературних жанрів у 

другій половині ХХ ст. Американський літературознавець М. Епштейн у праці 

«На перекрестке образа и понятия (Эссеизм в культуре нового времени)» (1987) 

наголошує на тому, що у ХХ столітті на тлі кризи жанру роману відбувається 

процес есеїзації усіх літературних жанрів, і насамперед самого роману. 

Рефлексія, яка починає все більш явно проступати в романі, вводить у твір 

образ автора і показує ту сутність, яка породжує вигадку та стоїть над нею [99]. 

Есеїстичний модус твору «Ввічлива брехня» заданий вже назвами 

розділів: «Мова», «Секрети», «Місце жінки», «Школа», «Сльози». Розділи 

забарвлені глибоко особистісною ліричною інтонацією, зміною емоційних, 
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локальних та часових регістрів. Не правда факту, біографії, події, а передача 

правди особистого відчуття минулого й теперішнього усвідомлення життя в 

Японії є жанровизначальними. Ця настанова заявлена Кьоко Морі на початку 

книги: «I recall Japan with the bold colors and trunkated shapes of a child’s 

perceptions. My memory seems vivid yet unreliable»
171

 [250, с. 4]. У гіркому yet – 

розуміння неможливості охопити словом всю правду того свого життя, а у 

сприйнятті світу через яскраві кольори та форми – дитячі спогади. 

Поєднання різножанрових включень: щоденника, автобіографії, есе – 

відзначає багато дослідників.  

Непоміченими залишаються нові важливі моменти мемуарної прози 

Кьоко Морі, коли в густому потоці спогадів пережитої трагедії, забарвлених 

інтимно-ліричною інтонацією, виникають розгорнуті на декілька розділів 

емоційно нейтральні аналітичні спостереження за Японією, її мовою, 

культурою, ставленням до жінки, сімейними зв’язками, побутовими традиціями 

та ритуалами, які нерозривно пов’язані з осягненням власної долі та 

самогубства матері.  

Помітно змінилось і проблемно-тематичне поле. Якщо в першій книзі 

мемуарів хронотоп пам’яті пов’язано з трагедією, яку автор знову переживає і 

осмислює, то в цьому творі значно яскравіше проявлений «погляд зі сторони» і 

на трагедію особистого життя, і на країну дитинства («the landscape of my 

childhood») [253, с. 14]. Проблемно-тематичне поле книги К. Морі нерозривно 

пов’язане з прагненням проникнути до мотивів вчинку матері. Письменниця 

співвідносить особисту трагедію зі світом суспільних явищ: патріархальний 

устрій традиційної японської сім’ї, суспільні зобов’язання «берегти обличчя» та 

чіткі ієрархічні й ґендерні межі у мові, яка вирішує, на її погляд, майже все. 

Глибоко особистісне осмислення трагедії минулого як головний нерв 

оповіді її попередніх книг «Донька Шідзуко», «Самотня пташка», «Вода й 

марення», стає у «Ввічливій брехні» каталізатором іншого оповідного стилю, 
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 Я згадую Японію у яскравих кольорах та усічених формах дитячого сприйняття. Мої спогади 

здаються чіткими, але ненадійними. 
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домінуванням аналітичних роздумів про японську культуру: мовних, 

соціальних, моральних, побутових – індикаторів неволі, і не тільки жіночої. 

Нові жанрові ознаки цієї мемуарної прози про Японію – перехід від 

спогадів дитинства до аналізу минулого для пояснення теперішнього, 

незмінних засад японського життя зараз. У центрі роздумів автора-оповідача 

самоаналіз почуттів до цієї такої «чужої» тепер країни. Проблемна насиченість 

книги визначає особливість композиції та помітне посилення аналітичного 

начала, яке разом з історією дитинства залучає величезний пласт суспільної 

проблематики. Окремі розділи цієї книги нагадують проблемний нарис: 

«Ритуали», «Символи», «Брехня», «Безпека».  

 Автобіографічний ракурс зберігається і в цій книзі Кьоко Морі. Автор-

герой і автор-оповідач в одній особі не тільки згадує, але й напружено аналізує 

причини глибокого неприйняття японськості, коріння якого не тільки у травмі 

дитинства, але і в дорослому розумінні жіночої та загальнолюдської несвободи 

японського суспільства. За це «вороже» ставлення до Японії письменницю 

піддали різкій критиці на її першій батьківщині (дослідники К. Токунага [366], 

К. Ватанабе [364]). 

Особистісне начало, ретроспективність, настанова на вірогідність, 

асоціативно-хронологічний принцип оповіді, перетинання двох часових пластів, 

як і у творі «Вода й марення», окреслюють суб’єктивну картину життя автора в 

момент осмислення історії своєї родини та підвалин японського життя, що 

майже не змінилися за двадцять років. 

Так, перший розділ із назвою, здавалось би, нейтрально однозначною 

«Мова» («Language») розповідає правду життя письменниці мовою іншої, не 

материнської культури. Книга відкривається лірико-психологічним 

відтворенням картини світу, що зберігається в пам’яті дитинства: «When my 

third grade teacher told us that the universe was infinite and endless, I wrote down 

her words in my notebook, but I didn’t believe her. An endless universe was too scary 

to be true – a pitch black room in which we were lost forever, unable to find the way 
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out»
172

 [250, с. 3]. К. Морі створює картину дитячого наївно-конкретного 

сприйняття пояснень шкільного вчителя про світобудову. У цій замальовці 

відчувається рука художника, який здатен вловити злитість враження та 

почуття. У цій передачі потрясіння – «lost forever in a pitch black room» – Я 

дитини та Я письменника нероздільні. Кьоко Морі, обернувшись назад, не 

описує минуле, а вихоплює спалахи спогадів, поєднавши минуле й теперішнє в 

метафорі загубленості у пітьмі. 

Ці спогади дитинства про всесвіт та вічність перетікають у спогади вже 

дорослого життя. Але сліди дитячих вражень проступають і тут. Переліт з 

Детройта до Токіо та Осаки сприймається письменницею як політ до вічності: 

«Now, thirty years later, I think of that dream when I fly to Japan from the Amerikan 

Midwest. On the twelve-hour flight between Detroit and Tokyo or Osaka, I imagine 

myself travelling in outer space of eternity, always getting farther and farther away 

from home»
173

 [250, с. 3–4].  

Безмежною у сприйнятті маленької Кьоко Морі була й сама Японія. 

Автор згадує, як у дитинстві навіть відстані між островами Японії здавалися їй 

величезними: «In seventh grade, when a friend sent me a books from the island of 

Kyushu, I held it in my hand, marveling at the layer of fine white dust on the clear 

plastic cover. I couldn’t believe that I was looking at dust from another island. I 

didn’t know that Kyushu was only few hours from Kobe by train»
174

 [250, с. 36]. 

Згадуючи це, К. Морі міркує про парадокс Японії сучасної: доступність 

публічних місць та закритість приватного життя. Такими несподівано точними і 

дуже особистісно-аналітичними спостереженнями пронизана вся книга про 

Японію. 
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 Коли у третьому класі вчителька сказала нам, що всесвіт нескінченний та безмежний, я записала її 

слова у зошит, але не повірила їй. Нескінченний всесвіт був занадто страшним для мене, щоб бути 

справжнім – непроглядна темна кімната, у якій ми загубились та не могли знайти виходу. 
173

 Тепер, 30 років по тому, я згадую цей сон на шляху до Японії з американського Середнього Заходу. 

Під час дванядцятигодинного перельоту між Детройтом та Токіо або Осакою я уявляю, як нескінченно 

лечу у відкритому космосі, все далі й далі від дому. 
174

 У сьомому класі, коли подруга прислала мені книжку з острова Кюсю, я тримала її в руці, здивовано 

розглядаючи тонкий шар білого пилу на прозорій пластиковій обкладинці. Я не могла повірити, що 

дивлюсь на пил з іншого острова. Я не знала, що до Кюсю з Кобе їхати лише декілька годин. 
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Водночас страх «провалитися в минуле» переслідує Кьоко Морі, коли 

вона сідає на літак до Японії. Страх бути спійманою цією країною, наче в 

пастку або в чорну діру, пробуджує дитячі страхи: «The past is a black hole 

waiting to suck me up. When I was in kindergarten, I worried at night that my room 

was full of invisible holes. If I got out of my bed and started waking, I might fall into 

one of the holes and be dragged through a big black space; eventually, I would come 

out into the wrong century or on another country where no one would know me»
175

 

[250, c. 5]. Це страх, що у країні дитинства «ніхто її не знає», або навпаки, сама 

К. Морі не знає нікого. 

У розділі «Сльози» дитячі спогади письменниці про улюблену приказку її 

матері переплітаються з дорослим розумінням «ритуалу» сліз у двох різних 

культурах, до яких вона належить: «Sometimes when I feel like crying, I 

remember what my mother used to say to make me laugh – a Japanese saying she 

repeated because it sounded funny: sakki naita karasu ga mo warau. <…> I imagined 

the three of us – my mother, brother an me – turning into big black birds flapping our 

wings and screaming»
176

 [250, с. 207]. За словами автора, японське прислів’я 

«Ворона, яка щойно плакала, вже сміється» – це подарунок від її матері. Вона 

хотіла, щоб її донька була такою ж сильною та стійкою, як ці птахи. 

Але такі інтимно-особистісні есеїстичні ліричні за своєю природою 

включення в оповідь – у цій книзі скоріше рідкість. Це проявляється лише в тих 

розділах, які пов’язані з передачею особистих почуттів. Минуле життя 

вбачається їй «чорною дірою, яка засмоктує мене всю» («The past is a black hole 

waiting to suck me up» [250, с. 4]).  

Підзаголовок книги «On Being a Woman Caught Between Cultures» є 

концептуально значущим – це мемуарно-аналітична проза про те, як жити, 
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 Минуле – це чорна діра, яка так і чекає, щоб засмоктати мене. Коли я ходила до дитсадка, вночі я 

хвилювалась, що моя кімната повна невидимих дірок. Якщо б я встала з ліжка та пішла, я могла б 

провалитися в одну з цих дірок, і мене затягнуло б до великої темряви; врешті я б опинилась в іншому 

столітті або на чужій планеті, де мене б ніхто не знав. 
176

 Іноді, коли мені хочеться плакати, я згадую, що говорила моя мати, щоб розсмішити мене – 

японське прислів’я, яке вона повторювала, бо воно звучало смішно: sakki naita karasu ga mo warau. <…> Я 

уявляла, як ми утрьох – моя мама, брат і я – перетворювались на чорних птахів, які літали навколо та 

кричали. 
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якщо ти в пастці чужих культур. Дослівне значення вислову «затиснута між 

культурами» точно окреслює приховане в аналітичних етюдах неприйняття та 

чужість для неї країни її народження. Японія з її мовою, ритуалами, побутовою 

культурою виявляються для неї лише foreign country.  

Але ця книга не про драму особистої долі, а про те, що дає їй сили жити й 

творити. Останні слова книги саме про це: «final rejection of that lie» [250, 

с. 258]. Це стає початком її нового життя. Усвідомленню цього шляху 

подолання присвячено книгу.  

Тематика її книги помітно відрізняється від аналогічних мемуарно-

автобіографічних творів азійсько-американських письменників, як, наприклад, 

вищезгаданого твору Д. Мури або мемуарів Лідії Мінатоя («Talking to High 

Monks in the Snow: An Asian-American Odyssey»). Це не історія життя в чужій 

Америці та туга за батьківщиною – Японією, а зовсім навпаки: це чітке 

розуміння, що Японія для неї лише «foreign country». Але й в Америці вона 

відчуває себе чужою. Письменниця знаходить образ, який точно схоплює її 

відчуття цього «non belonging» – «я повітряна куля, яка летить у нікуди» ( «I am 

a balloon cut off and floating away into the blue sky. I have nothing to hold me 

anchored to the country of my birth, and yet I feel out of place among people who 

look nothing like me» [250, с. 250]). Відчуття відсутності «якоря» (anchor), який 

би прив’язав її чи то до Японії, чи до Америки, і є тією «пасткою» між 

культурами. А поїздка на батьківщину здається подорожжю в часі: «The visit is 

a trip across time as well as distance» [250, с. 251]. Життя «без якоря» – ще один 

яскравий образ цієї книги, який з різним ступенем ліризму та психологічної 

напруги розкривається у всіх розділах книги, надаючи їй єдності та цілісності 

художньої ідеї. 

В основі сюжету спогадів – аналіз досвіду жінки «на межі двох культур», 

як письменниця називає це у підзаголовку твору. Дієслово caught з післялогом 

between передає відчуття несвободи, яке переживає автор книги. Значущість 

цього заголовка потребує не тільки перекладу, але й коментаря. Зазначимо, що 

переклад «на межі» не передає всієї особистісно гострої коннотації назви книги. 



179 

 

Caught (Past Participle від catch – зловити, затиснути) – зовсім інше, аніж життя 

«між», для неї це перш за все гострий стан несвободи. К. Морі не може 

прийняти Японію як свою батьківщину, вона для неї зовсім чужа. Але й 

Америка, в якій вона досягла зрілості особистості, стала успішним науковцем-

філологом та американським письменником, який успішно публікується в цій 

країні, для неї – не своя земля. Свобода від Японії та можливість переїзду до 

США, яку дала їй її мати, коли пішла з життя, виявилась для неї вічною 

самотністю. У творі «Ввічлива брехня» К. Морі пише, що ніколи не була 

прив’язана до свого будинку. Натомість, їй набагато приємніше проводити час, 

просто сидячи у своїй машині та спостерігаючи за іншими машинами, що 

проїжджають повз неї [250, c. 82]. Цей образ пронизаний гострим відчуттям 

самотньої печалі, не дивлячись на те, що автор називає ці миті щасливими для 

себе. 

Такий складний глибоко прихований зміст цієї особистісної прози Кьоко 

Морі. Ця книга – не про історію примирення двох різних культур у свідомості 

азійсько-американського письменника і не про історію драматичних пошуків 

свого місця в новій культурі. Якщо в центрі майже всієї азійсько-американської 

прози переважала проблематика пошуку ідентичності та зображення драми 

життя на чужій землі (Джон Окада, Максін Хонг Кінгстон, Емі Тан та ін.), то в 

мемуарно-автобіографічній прозі Кьоко Морі на першому плані – тема прямо 

протилежна художнім пошукам азійсько-американських письменників, для 

яких in-betwenness (Г. Бгабга) – це процес пошуку свого місця у світі. К. Морі 

своє місце у світі, здається, давно знайшла. Але її вирок: caught between cultures 

– дає підстави для сумнівів. Японка за народженням та вихованням, для якої 

Америка стала притулком, вона прагне знайти, але ніде не знаходить духовних 

зв’язків. Минуле – трагічне («Japan was a country where I was unhappy» [250, 

с. 4]), а в теперішньому – немає нікого і нічого, що може бути близьким і 

милим для її душі. Вона щаслива бачити пейзажі її дитинства, але вони не 

приносять їй того спокою, який у її розумінні має приносити «дім»: «Happy as I 

am to see the mountains and the sea on my trips back “home”, I begin to feel restless 
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after on;y a few hours there. <…> Moment seem like lifetimes, and I want to live 

them as though nothing else mattered, but deep down I know this is not my life, that 

my real life happens far away from my childhood landscape»
177

 [250, с. 254]. Вона 

не тільки відчуває себе чужою, але й сприймається такою в Японії – і з 

випадковими людьми, яких вона зустрічає, і з близькими. 

Героїня «Ввічливої брехні», на відміну від автобіографічного героя 

Девіда Мури, з гострим трагізмом відчуває, що життя у Японії – «не її життя». 

Для Девіда Мури, американця японського походження третього покоління, 

поїздка до Японії, описана в автобіографічній книзі «Перетворення на японця: 

мемуари сансей» («Turning Japanese: A Memoir of A Sansei», 1991) [260], 

відкрила щастя єднання з батьківщиною. Твір «Ввічлива брехня» пронизаний 

прихованою інтертекстуальною полемікою з цим романом Д. Мури. 

Письменник Девід Мура, майже американець, за грантом їде до Японії, яка була 

для нього, дійсно, лише foreign country – так само, як і для Кьоко Морі, а після 

повернення до Америки тужить за батьківщиною, яку він знайшов для себе. 

Дослідник Р. Нойштадтер звертає увагу, що і К. Морі, і Д. Мура перед своїми 

подорожами до Японії не мали великих очікувань та були налаштовані 

негативно, «наче розчаровані антропологи, які мали задовольнитись вивченням 

культури, яку вони хотіли вивчати менш за все» [261]. Однак рік, проведений у 

Японії, повністю змінив ставлення Д. Мури до Японії та до самого себе в 

Японії. Він називає свої внутрішні духовні зміни «зціленням»: «Finally, I come 

to this year, this time I have spent in Japan, and the healing that has taken place 

here»
178

 [260, c. 292]. Це дозволило йому поглянути на себе з нової перспективи: 

«Japan allowed me to see myself, America, and the world from a perspective that 

was not white America»179 [260, c. 368]. Таке духовне зцілення у країні, яка не 

є рідною для Девіда Мури, разюче контрастує із враженням Кьоко Морі, яка 
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 Яка б я не була щаслива бачити гори й море у своїх подорожах «додому», я починаю відчувати 

неспокій вже за декілька годин. <…> Миті тягнуться, як ціле життя, і я хочу прожити їх так, наче все інше 

не має значення, але глибоко в душі я знаю, що це не моє життя, що моє справжнє життя відбувається 

далеко від пейзажу мого дитинства. 
178

 Нарешті я підходжу до цього року, цього часу, який я провів у Японії, і зцілення, яке тут відбулось. 
179

 Японія дозволила мені побачити себе, Америку та світ з перспективи, яка відрізняється від 

перспективи білої Америки. 
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відчуває себе чужою у країні її народження та дитинства. На жаль, детально 

цей аспект книги Кьоко Морі в роботі Р. Нойштадтера «Found in Transition» 

не розглядається. Якщо Девід Мура констатує зміни у своєму ставленні до 

Японії, виносячи на перший план етнічну актуалізацію проблеми, то Кьоко 

Морі, навпаки, виявляє стійке нерозуміння та несприйняття першої 

батьківщини. 

Феномен Кьоко Морі яскраво свідчить про те, що занадто прямолінійні 

висновки дослідників про центральну проблематику (пошук ідентичності, 

місця у світі, драма порубіжжя, орієнталізація ідеологічна та естетична) всієї 

азійсько-американської літератури потребують корегування. 

Аналізові цієї глибоко особистісної життєвої ситуації під час перебування 

в Японії присвячені найбільш пронизливі за щирістю розділи книги «Ввічлива 

брехня», в яких письменниця намагається осмислити причини доленосної 

правди її духовної не-японськості, що так несподівано їй відкрилась. 

Жанрово-тематичне новаторство мемуарної прози Кьоко Морі полягає в 

посиленні аналітичного начала. Саме цей аспект її книги часто знаходиться 

поза полем зору дослідників. Так, професор Національного університету Огайо 

Донг Ісбістер у публікації «Транснаціональне феміністичне трактування роману 

Кьоко Морі “Ввічлива брехня”» («A Transnational Feminist Reading of Kyoko 

Mori’s Polite Lies», 2008) виділяє цю книгу як таку, що відрізняється від інших 

творів Кьоко Морі у аспекті дослідження Америки як місця «постійного 

перетину» меж простору, мов та культур. Тут знову акцент робиться на 

поширеній концепції азійсько-американської літератури, що зосереджена 

переважно на зображенні пошуку ідентичності [201]. 

Однак головна художня ідея книги Кьоко Морі – інша. Це передача 

особистісного погляду письменниці, яка народилась та виросла в Японії, на 

культуру своєї батьківщини як «ввічливу брехню». 

Американська дослідниця Сідоні Сміт у праці «Поетика жіночої 

автобіографії: граничність та вигадка саморепрезентації» («A poetics of women's 
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autobiography: marginality and the fictions of self-representation», 1987) зазначає, 

що кожна письменниця, створюючи автобіографічний твір, торкається теми 

ґендеру, навіть якщо це не виражено явно [300]. Найчастіше твори 

письменниць транскультурної ідентичності торкаються проблем ґендеру та 

раси, ґендеру й етнічності, культури, класу, а також ґендеру та мови. При цьому 

білінгвальність авторів дозволяє їм поглянути на проблему з різних боків, 

«through multiple lenses» [259, c. 141].  

З цього погляду аналіз творчості К. Морі теж становить окремий інтерес 

як творчість двомовної письменниці, котра дорослою людиною іммігрувала з 

Японії до США та досконало оволоділа англійською мовою. Вона аналізує своє 

нове зріле розуміння японської культури і становище жінки в системі 

патріархальних цінностей. Але для Кьоко Морі, і це випадає з поля зору 

критиків, людська індивідуальність первинна щодо ґендеру та етносу. Тому її 

критика японської культури (лінгвістичної та соціально-побутової) як ввічливої 

брехні – не зрада: так вона розуміє право людини на свободу вибору мови, 

країни, долі.  

За словами дослідниці-компаративіста, професора Ненсі Міллер, автора 

книги «Getting Personal: Feminist Occasions and Other Autobiographical Acts», 

феміністична теорія завжди будувалась на основі «особистого» («the personal»), 

і ставила на перше місце власний, суб’єктивний досвід. Така позиція 

сформувала основу феміністичної течії у 70-х рр. ХХ ст.: «The notion of the 

«authority of experience» founded a central current in feminist theory in the 1970th 

and continues – dismantled and renovated – to shape a variety of personal and less 

personal discourses at an oppositional angle to dominant critical positioning»
180

 [239, 

c. 14]. У середині 80-х років «self-conscious depersonalization» – свідома 

деперсоналізація, і це важливо підкреслити, означала не відмову від 

дослідження особистого, а перш за все дистанціювання від досліджуваних 

ґендерних проблем та вивчення їх з позиції, відмінної від особистого життя 

                                                           
180

 Ідея «значення досвіду» стала основою центральної течії феміністичної теорії у 70-х роках, та 

продовжує – у розібраному та оновленому вигляді – формувати ряд особистих та не надто особистих 

дискурсів у протистоянні домінуючим позиціям у критиці. 
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[243, c. 128], – досягла певного рівня інституціоналізації та, як стверджує 

Н. Міллер, стала значущим елементом феміністичного дискурсу [239].  

Кьоко Морі долучається до цього дискурсу та пропонує свій новий 

жіночий варіант долі, в якому жінці відведено роль не пасивного безголосого 

безправного спостерігача, а вільної особистості, яка робить свій усвідомлений 

вибір долі. 

Але Кьоко Морі дивиться на Японію не тільки з ґендерної позиції, а 

насамперед з позиції гуманності та свободи людини. Так, міркуючи про 

стосунки у власному шлюбі в Америці, письменниця не розділяє позиції на 

суто жіночу чи чоловічу. Вона замислюється про те, що шлюб, який 

ґрунтується на жертві, не може існувати: «A future based oh his sacrifice was like 

a bottomless pit I could fall into, never to come up»
181

 [250, c. 102]. Не тільки 

жертва жінки неприйнятна для Кьоко Морі, але й будь-яка несвобода у 

стосунках: «If marriage meant sacrifice, mutual or one-sided, I wanted to be 

alone»
182

 [250, c. 102]. 

Тут слід розуміти, що Кьоко Морі виводить «жіночу» тематику й 

проблематику на новий рівень усвідомлення свободи жінки на прикладі 

власного життя зрілої письменниці, яка могла б відчувати себе «двічі 

маргіналізованою» і за ґендером, і за етносом. Однак навпаки, Кьоко Морі не 

відчуває себе жертвою, вона вільна, успішна жінка-письменник.  

Останнім часом історики й теоретики літератури не без впливу таких 

письменників, як Кьоко Морі, все частіше піддають перегляду усталені 

ґендерні та етноцентричні стереотипи у вивченні азійсько-американської 

літератури. У передмові до монографії «Америки азійсько-американської 

літератури. Ґендерна література нації та транснації» Рейчел Лі слушно висуває 

припущення, що інтерпретація азійсько-американської літератури лише у 

співвідношенні з політичними поглядами, що ґрнтуються на етнічності, часто 
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 Майбутнє, що ґрунтується на його жертві, було наче бездонна яма, в яку я могла впасти і більше 

ніколи не вибратися. 
182

 Якщо шлюб означає жертву, взаємну чи однобічну, я б радше була сама. 
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обмежує сприйняття оповідей, у центрі яких стоїть спорідненість, родинні 

відносини, еротизм та ґендерні ролі [216, c. viii].  

Дослідник азійсько-американської літератури Дзіньці Лін у книзі 

«Міжетнічний довідник з азійсько-американської літератури» (“An Interethnic 

Companion to Asian American Literature”) зазначає, що роль ґендерної політики в 

азійсько-американській літературі – висвітлити напругу в дисбалансі сили в 

різноманітних сферах, а також подолати тенденцію до самогетоїзації в 

нерефлексивному формулюванні ідентичності («self-ghettoising tendencies in 

nonreflexive articulations of identitites») [108, c. 332]. 

У цій книзі Кьоко Морі якраз і розкриває необхідність подолання цієї 

ситуації через самоідентифікацію у мові. Вона пояснює свою відмову від 

самовираження через японську, заявляючи, що рідна мова здається їй такою, 

що пригнічує її і як жінку, і як людину. Все життя вона пише про Японію тільки 

мовою іншої культури, створюючи інші, відмінні від материнської культури 

сценарії почуттів та думок, кидаючи виклик етноцентричним та ґендерним 

стереотипам, стверджуючи, що мова не може бути єдиним маркером 

ідентичності. 

Цій проблемі вибору мови самовираження К. Морі присвячує перший 

розділ роману «Polite Lies» («Language»), розглядаючи її ширше, аніж простий 

вибір засобів мовлення. Як філолог, професор англійської мови та 

письменницької майстерності, вона аналізує лінгво-ментальні й ґендерні 

аспекти культур. К. Морі створює центральний образ «ввічливої брехні», яка 

оксюморонно й сумно іронічно втілює в собі не лише лінгво-культурологічні, 

соціокультурні, психологічні, але й особистісні спостереження письменниці. 

Взаємність переходу від інтимно-ліричних спогадів до соціолінгвістичного 

аналізу особливостей японської мови та культури – важлива риса цієї книги. 

 Кьоко Морі гостро відчуває скутість за необхідності висловлюватися 

японською, коли повертається до Японії після багатьох років життя у США. 

Японська мова здається їй «сталевою сіткою», в якій ввічливість перешкоджає 

вільному висловленню думок, особливо в жіночому мовленні: «<...> this 
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politeness is a steel net hauling us into the country where nothing means what it 

says»
183

 [250, c. 5]. Цей яскравий художній образ порівняння двох культур є 

центральним у книзі «Ввічлива брехня». Вона аналізує різні ситуації, коли 

японська мова вимагає від співрозмовників постійного контролю під час 

вибору ступеня ввічливості, який залежить від віку та соціального становища 

особи: «Men and women speak different languages: women’s language is much 

more indirect and formal than men’s. There are words and phrases that women are 

never supposed to say, even though they are not crude or obscene»
184

 [250, c. 11]. 

Аналітичні спостереження тонкого філолога-компаративіста доповнюють 

об’ємний образ автора-оповідача – не тільки героя дитячих і дорослих спогадів, 

але й тонкого автора-аналітика, який осмислює з дистанції «західного погляду» 

тонкощі мовної, ментальної та побутової японської культури.  

Так вона описує ситуацію спілкування з братом після смерті їхнього 

батька: «When my brother called me from Japan in 1993, after our father’s death, 

and asked me to come to Japan for a week, he never said or hinted at what he wanted 

me to do once I got there»
185

 [250, c. 6]. К. Морі наводить обмін репліками, які 

звучали «на діловий лад», «in a businesslike manner», і жоден зі співрозмовників 

не ставив уточнюючих запитань. Аналізуючи цю ситуацію, письменниця 

зазначає, що в Японії подібний тон розмови не є рідкістю: «In Japanese, it’s rude 

to tell people exactly what you need or ask them what they want. The listener is 

supposed to guess what the speaker wants from almost nonexistent hints»
186

 [250, 

c. 6]. Ще з дитинства її вчили розмовляти так, наче «ти винна у всьому в світі». 

У цій іронії – виклик і протест одночасно. 
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 Ця ввічливість – це сталева сітка, що тягне нас до країни, де сказані слова не мають справжнього 

значення. 
184

 Чоловіки та жінки розмовляють різними мовами: жіноче мовлення набагато менш пряме та 

формальне, ніж чоловіче. Є слова, які жінка ніколи не повинна вживати, навіть якщо вони не є грубими 

або непристойними. 
185

 Коли мій брат зателефонував у 1993 році після смерті нашого батька та попросив приїхати до Японії 

на тиждень, він жодного разу не сказав та не натякнув, що він хотів, аби я зробила, коли приїду. 
186

 Японською було б грубо казати людям, чого саме ти від них хочеш, або питати, чого хочуть вони. 

Слухач має здогадатися, чого хоче співрозмовник, за майже неіснуючими натяками. 
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Не відчуваючи можливості вільного самовираження рідною мовою («In 

Japanese I don’t have a voice for speaking my mind»
187

) [250, c. 16], К. Морі 

обирає мовою свого «голосу» англійську. Про своє навчання у США 

письменниця згадує як про процес «набуття голосу» – «a process of acquiring a 

voice», під час якого вона вчилась не лише говорити, а й писати, й думати 

англійською так, як це робили її улюблені письменниці Максін Кумін, Анна 

Секстон та Сильвія Плат. Як зазначає К. Морі у книзі «Ввічлива брехня» та есе 

«(Auto)biography: Writing for my Silent Mothers», саме знайомство з творчістю 

цих письменниць дозволило їй знайти літературних попередниць, творчі 

принципи яких вона намагається наслідувати: «They say the almost unsayable by 

balancing on the edge of saying too much and then pulling back, only to push their 

way toward that edge again»
188

 [250, c. 18]. Виразити словом те, що словом ще не 

стало – так Кьоко Морі, ніби погоджуючись з видатними модерністами, бачить 

головне завдання справжнього письменника.  

Сюжетні етюди про японське життя доповнені критико-аналітичними 

лінгвістичними та літературознавчими спостереженнями, розширюючи жанрові 

межі мемуарно-автобіографічної оповіді.  

Відомо, що після публікації перших власних романів, написаних 

англійською мовою, Морі відмовилась власноруч перекладати романи для 

видавництва в Японії. Відповідаючи на запитання, чому вона не пише рідною 

японською, К. Морі у романі «Ввічлива брехня» дає ухильне пояснення: «No 

one can write novels in a language she has not spoken every day for more than a 

decade. But there is another reason I could not possibly have written my novels or 

poems in Japanese: I was never taught to write in what was my native language»
189

 

[250, c. 164].  
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 Японською я не маю голосу висловити свої думки. 
188

 Вони промовляють майже невимовне, балансуючи на межі того, щоб сказати забагато, а потім 

відступають, і одразу знову підходять до цієї межі. 
189

 Ніхто не може писати романи мовою, якою не розмовляв довше, ніж десять років. Але є й інша 

причина, чому б я не змогла писати романи або вірші японською: мене ніколи не вчили, як писати мовою, 

яка була для мене рідною. 
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Це прагнення позбутися рідної мови дослідник А. Павленко обґрунтовує з 

погляду психолінгвістики та пов’язує зі ставленням мовця до негативного 

образу ґендеру та дискурсивної практики в рідній мові [259, c. 145]. 

Дійсно, для К. Морі це протест проти несвободи мови, в якій саме 

складна система ґендерної диференціації відбиває гнітючий патріархальний 

устрій суспільства. 

У книзі аналізуються моменти, коли письменниця гостро відчуває, що 

спілкування японською вимагає від неї вживання такого типу ввічливого 

мовлення, яке звучало б «жіночно», а значить, невпевнено, непрямо, покірно. 

Тоді Кьоко Морі обирає англійську. Так, у випадку розмови з колегою-японцем 

вона детально аналізує цю ситуацію, коментуючи різні можливі реакції на 

японське мовлення з боку колеги-чоловіка. Вона вважає, що відмова від 

уникнення прямоти у висловлюваннях японською мовою призвела б до того, 

що вона б здалась неосвіченою, нечутливою жінкою, яку ніхто не стане 

сприймати серйозно, адже це означало б невміння враховувати відносини 

«вищий–нижчий» при спробі вести бесіду «on an equal footing» [250, c. 11]. 

Англійська ж, за словами К. Морі, дає їй можливість розмовляти з колегою-

чоловіком на рівних: «We are colleagues, meant to be equals. The language I use 

should not automatically define me as second best»
190

 [250, c. 11–12]. У цьому 

словосполученні «second best», «кращий, але другий», – не тільки відлуння 

феміністичного дискурсу другої половини ХХ ст., але й особистий виклик і 

протест. На відміну від японської мови, К. Морі бачить в англійській свою 

свободу й рівноправність. А відмова від мови материнської культури зовсім не 

означає забуття найдорожчої людини: її книга завершується словами: «I speak 

her words though I speak them in another language» [250, c. 258].  

Однак у подальшому порівнянні рідної японської мови з англійською, 

Кьоко Морі підмічає спільні риси у вживанні ввічливих виразів як засобу 

уникнути прямого висловлювання, особливо в ситуаціях, коли потрібно 

                                                           
190

 Ми колеги, ми маємо бути рівними. Мова, якою я спілкуюсь, не повинна автоматично ставити мене 

на друге місце. 
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висловити відмову. Таким чином, більш глибоко пізнаючи особливості 

японської мови через порівняння її з англійською, зокрема з особливостями 

вживання непрямих ввічливих висловлювань на Середньому Заході, Морі 

формулює два правила подібного спілкування: ніколи не казати «ні» та завжди 

використовувати застереження, уникаючи категоричності висловлювання. 

Однак вона розуміє, що зазначена подібність може виявитись оманливою. 

Кьоко Морі підкреслює, що неможливо зрозуміти, коли запрошення у Японії є 

«справжнім», а коли це лише данина ввічливості, через що можна відчувати 

себе скуто у розмові, побоюючись неправильно трактувати слова 

співрозмовника та образити його. За словами письменниці, подібний ввічливий 

стиль запрошень у США не вводить її в оману, і вона завжди може їх 

розрізнити [250, c. 8–10]. Так письменниця, філолог-білінгвіст, зсередини свого 

життєвого та творчого досвіду через лінгвістичні зіставлення будує своє 

аналітичне відчуття двох культур. Тонкими й точними штрихами письменника 

створює образи, сповнені психологічною та культурологічною конкретністю. 

Крізь них ясно просвічує впізнавана суб’єктність автора книги. 

Обираючи не японську, а англійську мовою свого життя й творчості, вона 

обирає і своє оточення, в тому числі літературну традицію, культурні цінності. 

Серед її улюблених письменників ще з років дитинства та юності були 

англійські й американські автори: Дж. Остін, Т. Еліот, Т. Харді, Е. Троллоп. Усі 

аналітичні роздуми про вибір культури та мови свідчать про те, що К. Морі не 

абсолютизує культуру по крові, як це робило багато її азійсько-американських 

сучасників.  

У розділі «Символи», найбільш літературно-аналітичному за тематикою 

та стилістикою, вона точково аналізує свій досвід університетського викладача 

літератури.  

Кьоко Морі згадує своє знайомство з японською культурою та зазначає, 

що, як і вся японська культура, література – це складна система символів, 

малодоступних для стороннього. І навіть сучасні японські поетеси, які спочатку 

зацікавили її, бо створювали особистісну та сповідальну лірику («very personal 
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and perhaps very confessional» [250, c. 149]), не були їй духовно близькі та 

цікаві: «they struck me as disturbingly abstract in expression» [250, c. 149]. У їхній 

ліриці вона бачить лише безглуздий образ розірваних парасольок з колючими 

спицями, які летять з неба, як і інші аналогічні «розрізнені та абстрактні 

образи» («disjointed and abstract images»). Це враження Кьоко Морі змальовано 

іронічно та несподівано особистісно: «these images evoked unhappiness». Вона 

зіставляє цих нових поетів з класиком японської літератури Башьо та розуміє 

причину їхньої невдачі. Для неї японська культура та класична поезія – це 

система «готових та універсально затверджених символів» («ready-made and 

universally agreed-upon system of symbols» [250, c. 151]). Але відкинувши цю 

систему універсального символізму, нові поети можуть створювати лише 

особисту символіку граничного екстремізму, нікому не зрозумілу. Так 

розповідь про минуле життя в Японії, яке завдавало страждань, змінюється 

критико-аналітичним дослідженням свого ставлення до сучасної американської 

та класичної японської культури. Змінилася стилістика: літературознавчі оцінки 

та формульні характеристики (ready-made, disjoint and adstract images) 

контрастують з інтимно-ліричним тоном спогадів дитинства.  

В есе «Пейзажі» Кьоко Морі, порівнюючи принципи власної творчості з 

основними принципами поезії хайку, зазначає, що поети хайку прагнули 

відобразити в сімнадцяти складах красу швидкоплинної та чистої миті без 

контексту. Своє розуміння цієї тонкої поетики японських пейзажних мініатюр 

вона транслює у вірші «Серед американських пейзажів» («In an American 

Landscape»), що увійшов до есе «Пейзажі», який навіть тематично 

перегукується з Башьо: 

A hawk flies up, settles  

on a fence post. That would have 

been enought for my 

 

ancestors: the moment of the  

hawk’s flight, the sideways glance 

at the blowfish husks where, 
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weeks ago, white flowers were –  

moments not captured but 

imprinted in seventeen 

 

syllables with nothing before, after 

no context about walking in the 

field and 

 

returning to bread and soup, work, 

or love 
191

 [248, c. 135–136]. 

 

У своїй творчості К. Морі загострює поетику недомовленості. Цю манеру 

письменниці відзначають дослідники, підкреслюючи особливу поетичність у 

створенні образів і в її прозі. Ліз Розенберг у рецензії на роман «Донька 

Шідзуко» прямо вказує на близькість її прози до поезії: «There is a poetic quality 

to the prose; images recur, shift focus and meaning, objects are the result of process, 

of art»
192

 [290]. І навпаки, поетичні твори Кьоко Морі набувають рис її прози. 

Автор статті «Життєві перехрестя та історії: новітні тенденції в американській 

поезії» («Vital Crossings and Histories: Recent Tendencies in American Poetry») 

вважає, що К. Морі є представником поетики «багатопланової текстуальності» 

(«layered textuality»). П. Карраветта бачить її твори «танцем між гострими, як 

ніж, рядками, іменами та тлумаченнями» [132, c. 77]. 

Риси портрета тонкого філолога протупають в її розумінні поезії Башьо: 

«Basho’s frog is simply a switch that turns on the light of profound meaning»
193

 [250, 
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 Яструб злітає, сідає 

На огорожу. Цього було б достатньо 

Для моїх  

Пращурів: момент польоту 

Яструба, погляд мимохідь 

На луску риби фугу, там, 

Де кілька тижнів тому були білі квіти –  

Миті, не схоплені, 

А закарбовані в сімнадцяти 

Складах, у яких не існує до або після, 

Немає контексту прогулянки  

Полем та 

Повернення до обіду – хліба й супу, роботи 

чи кохання. 
192

 Прозі притаманні якості поезії; образи повторюються, зрушують фокус та значення, об’єкти є 

результатом процесу та творчості. 
193

 Жабка Башьо – це лише вимикач, що вмикає світло глибокого значення. 
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c. 152]. Цим коментарем вона висвітлює семантичні вигадки сучасних 

інтрепретаторів Башьо. У відомій хайку Башьо жабка – не образ, а лише 

підсилювач глибокого смислу. А у тому, як її американські друзі відкривають 

східну культуру, вона вбачає їх бажання «втекти від особистісного». Тут багато 

співзвучності з модерністською теорією Томаса Еліота – «objective correlative», 

«escape from emotion». В есе «Традиція та індивідуальний талант» (1919) 

Т. Еліот пише: «Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from 

emotion; it is not the expression of personality, but an escape from personality»
194

 

[158, c. 33]. У роздумах про сучасну літературу та культуру К. Морі доходить 

до важливого соціокультурного спостереження: людина втомилась від 

особистісної ексцентричності в культурі й літературі та прагне розділити 

«universal ideas that weren’t dismissed as a personal whim» [250, c. 153].  

Вона належить до тієї традиції письменників, які створювали свої твори 

на універсальному, позаетнічному ґрунті. Кьоко Морі не переживала 

бікультурну дилему, помітно відрізняючись від прагнення своєї сучасниці 

М. Кінгстон до гармонійного співіснування двох різних культур. 

І якщо герої японсько-американських письменників, як, наприклад, герой 

романа Джона Окади «Хлопець ні-ні» («No No Boy», 1957), відмовляються від 

рідної мови як маргінальної в американському суспільстві («disempowered 

language»), то Кьоко Морі як автор і як наратор аналізує зовсім інші соціально-

культурологічні аспекти японської мови та культури, які принижують будь-

кого, хто розмовляє цією мовою на батьківщині чи за кордоном. Її вибір 

англійської мови – це не відмова від японської як маркера етно-культурної 

другосортності, це вибір «дому», де вона може почувати себе вільною 

особистістю. 

Ключову концепцію японської мови та японської культури як «ввічливої 

брехні» та мовчання К. Морі продовжує розкривати далі, зокрема в розділах 

«Секрети», «Ритуали», «Сльози», «Брехня». Завдяки погляду «ззовні» на 
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 Поезія – це не свобода емоцій, а втеча від емоцій; це не вираження особистості, а втеча від 

особистості. 
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японську культуру К. Морі розуміє, що японський підхід до брехні заради 

збереження обличчя не означає, що брехати потрібно в будь-якій ситуації: «My 

Japanese friends and I were not brought up to lie in all occasions. What we received 

was a very mixed message: lying is all right under some circumstances, and yet 

honesty is also very important»
195

[250, c. 229]. Цей образ брехні, яка 

нейтралізується чесністю, сповнений іронії та відзначений гіркотою 

усвідомлення своєї не-японськості, яка несподівано відкрилась їй тільки в 

Японії.  

Продовжуючи дослідження спільних та відмінних рис цієї концепції в 

культурі двох країн, вона відкриває, що за всіх відмінностей у ставленні до 

брехні в японському та американському суспільствах, «ввічлива брехня», або 

«біла брехня» («white lies»), як її називають американці, спрямована на 

однаковий результат: врятувати себе та співрозмовника від почуття сорому та 

зберегти гідність [250, c. 212].  

Аналізуючи «ввічливу брехню» як характерну лінгво-культурологічну 

особливість японської культури, Кьоко Морі спирається на особисту історію 

протистояння (свою і своєї матері) середовищу. Згадуючи ситуації дитинства та 

дорослого життя, коли ввічлива брехня усвідомлювалась як поганий, але 

неминучий вчинок, вона розширює поле своїх аналітичних роздумів, виділяючи 

концепт чіммоку (мовчання) як одну з форм збереження гідності. 

У творі «Ввічлива брехня», на відміну від книги «Вода й марення», немає 

відверто негативного ставлення до японського принципу мовчання. Так, під час 

перших тижнів перебування в Японії мовчання стає для К. Морі «полегшенням 

та захистом» («Silence was a relief and protection», «I am protected inside the same 

silence» [253, c. 46]), що дозволяє їй уникнути небажаних розмов із 

незнайомцями та позбавляє необхідності пояснювати мету своєї подорожі. 

Кьоко Морі називає принцип мовчання основою всіх соціальних та 

психологічних проблем, які виникають у людини в Японії. У першу чергу, вона 
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 Мене та моїх японських друзів не вчили брехати за кожної можливості. Натомість ми отримали 

дуже суперечливу настанову: брехати можна за певних обставин, але й казати правду також дуже важливо. 
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відзначає нездатність японських жінок відкрито виступити проти проявів 

насильства – від залицянь у громадському транспорті (розглядаючи 

мастурбацію як «a form of sexual assault», форму сексуального насилльства) до 

сімейного насильства – через те, що така поведінка засуджується як 

«неввічлива» та «нежіночна»: «I continue to feel unsafe in Japan because of the 

way women are embarrassed or pressured into silence»
196

 [250, c. 243]. Це погляд 

вільної від норм патріархального суспільства жінки, яка прийняла західні 

цінності.  

 Ґендерний дискурс про жіночу соціальну, психологічну і навіть 

лінгвістичну «вразливість» починає все більш чітко набувати рис проблемного 

есе. Кьоко Морі виокремлює глибоке культурне коріння «ввічливої брехні» і 

впевнена, що сама вона була б змушена прийняти такий спосіб поведінки, якщо 

б залишилась у Японії: «If I lived in Japan, it wouldn’t take me long to accept and 

practice the polite silence everyone resorts to. That’s what I fear the most – a 

community of enforced silence, and the ease with which that kind of community can 

crush most people’s personal courage or assertiveness»
197

 [250, c. 243]. Тут 

предметом її аналітичних спостережень стає вже не «естетика мовчання» 

японської культури, а «мовчання як брехня», руйнівна для особистості 

незалежно від ґендеру. 

Кьоко Морі аналізує «мовчання» в історії драми свого дитинства як 

душевну травму. У романно-автобіографічних творах, оповідаючи історію своїх 

дитячих років після самогубства матері, вона зазначає, що, йдучи за прикладом 

батька, ніколи не розповідала правду про смерть матері, навіть близьким 

подругам. К. Морі, розуміючи, що це б змінило ставлення подруг до неї, 

«віддала перевагу брехні свого батька, а не правді, яка б зробила її 

вигнанницею назавжди» («I preferred my father’s lies to the truth that would single 

me out forever») [254, c. 10]. Таким чином, письменниця пов’язує з мовчанням і 
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 Я й далі почуваюся у небезпеці в Японії через те, як жінок змушують відчувати сором або зберігати 

мовчання. 
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 Якби я жила в Японії, я б швидко прийняла та почала застосовувати ввічливе мовчання, в якому всі 

ховаються. Це те, що найбільше мене лякає, – суспільство примусового мовчання, а також легкості, з якою 

таке суспільство може знищити сміливість та впевненість більшості людей. 
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особисту трагедією – самогубство її матері Такако, і це прямо проступає у 

сумному зізнанні – «forever». 

Донг Ісбістер у статті «Транснаціональне феміністичне трактування 

роману Кьоко Морі “Ввічлива брехня”» виділяє у цьому творі два типи 

наративу протистояння: протистояння шляхом мовчання і смерті та 

протистояння через виклик. Мати Кьоко Морі, як зазначає сама письменниця, 

обирає мовчання, вона не має можливості висловлювати почуття, які її 

пригнічують, що призводить до її смерті. Однак, на думку Д. Ісбістер, у 

певному сенсі самогубство Такако є засобом протистояння пригніченню та 

своєрідним шляхом до волі: «In a sense, Takako’s death can also be read, along this 

line, as one way out of oppression into freedom of a different kind» [201, c. 286]. Її 

мати «не залишає по собі жодного слова», обираючи таким чином мовчання до 

останнього моменту життя.  

Якщо в мемуарно-автобіографічній прозі ця ситуація окреслена скупими 

штрихами, то в романі «Донька Шідзуко» внутрішній драматизм цієї ситуації – 

важливий чинник сюжетно-композиційної організації твору. Шідзуко залишає 

записки для рідних, а за секунду до самогубства схоплюється, щоб знищити 

останнє «прощавай», адресоване чоловікові. 

Аналіз моральних та психологічних причин самогубства матері 

продовжується у «Ввічливій брехні» в розділі «Дім». К. Морі аналізує причину 

трагедії та бачить її у відмові від брехні: «My mother spent most of her adult life 

trying to live a polite lie of a stable and harmonious marriage, trying, day after day, to 

make the lie become true somehow her death meant a final rejection of that lie. If 

there was one thing she wanted me to, it was to resist the polite lies and the silences 

of my childhood, to speak the truth»
198

 [250, c. 258].  

У цій мемуарній прозі пам’ять про події особистого життя в дитинстві та 

юності – це не подвоєння, не повтор того, що становить основний сюжет її его-
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 Моя мати прожила більшу частину життя, намагаючись жити у ввічливій брехні стабільного та 

гармонійного подружжя, намагаючсь день у день якось перетворити цю брехню на правду; її смерть 

означала остаточну відмову від цієї брехні. Вона б хотіла мене навчити протистояти ввічливій брехні та 

мовчанню мого дитинства, говорити правду. 
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романів. У мемуарній прозі все пережите пропущено через аналіз вчинку матері 

і своєї дитячої реакції на нього. «Ввічлива брехня» – це інша, відмінна від 

роману проза, проза аналітичного прямоговоріння. «To speak the truth» – стало 

для Кьоко Морі не лише особистісним моральним імперативом життя, але й 

письменницьким кредо. У всіх своїх книгах вона підкреслює важливість 

відкритості у стосунках, а в романі «Самотня пташка» це стає основою сюжету. 

У творі «Ввічлива брехня», аналізуючи вчинок своєї матері, К. Морі 

розуміє, що це було не дотримування традиційної мовчазної поведінки жінки в 

японському суспільстві, а свідоме протистояння явному та прихованому 

пригніченню, що може ховатись під маскою ввічливості. Письменниця вирішує, 

що хоче відрізнятись від своєї матері, вона не бажає прожити все життя у 

«мовчазній гідності» («quiet dignity»; «to live a polite lie»). Оцінюючи всю 

ситуацію з дистанції років, вона доходить висновку, що духовна сила 

японських жінок – у розумінні краси та потягу до творчості, здатності через 

мистецтво перетворювати розчарування на щось значуще. Так виникає образ 

«естетичного мовчання» («an artful silence») [250, c. 100].  

Риси образу жінки-бунтарки розкриваються в численних епізодах її книг. 

Так, у романі «Донька Шідзуко» головна героїня Юкі відверто висловлює 

незгоду з повторним шлюбом батька, розбивши церемоніальну чашу із саке на 

весіллі батька й мачухи, і цей акт непокори Юкі здійснює заради пам’яті про 

померлу матір: «Mama, I can’t do it, she thought, I can’t let them forget» [252, 

c. 26]. Мегумі, героїня другого роману К. Морі «Самотня пташка», з не меншою 

впертістю відмовляється виконувати заборони старших – батька й бабусі. 

Дівчина приносить додому пташок, за якими доглядає, знаходить наставницю – 

ветеринара Мідзутані, яка має «погану славу» за те, що веде життя, 

неприйнятне для японської жінки. І врешті, найбільш сміливим вчинком 

дівчини стає візит до матері, з якою їй заборонено було бачитись до моменту 

повноліття. Усе це – риси колективного образу протистояння, який Кьоко Морі 

вимальовує в корпусі своїх творів. 
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К. Морі, за словами Д. Ісбістер, кидає виклик ґендерним очікуванням, 

вона відмовляється бути «the silent and subordinate Japanese woman like her 

mother» («мовчазною та покірною японською жінкою, якою була її мати») [201, 

c. 286]. Вона обирає Америку й американську культуру, тільки там Кьоко Морі 

відчуває себе в безпеці: «In a noisy American city, I feel safe from the oppressive 

silence of my past»
199

. За словами письменниці, вона віддає перевагу місцю, де 

небезпека не прихована під «гладкою поверхнею ввічливого мовчання» [250, 

c. 247]. Безпека для неї означає можливість мати власний голос («to join in and 

make my own voice») – або для того, щоб висловити свою думку, або заради 

можливості покликати на допомогу. А для Кьоко Морі-письменниці це означає 

віднайти свій голос у творчості.  

Образ «ввічливої брехні», забарвлений гостротою морального почуття, 

неоднозначний у романі. У розділі «Ритуали» Кьоко Морі аналізує, 

порівнюючи ритуали поховання в Японії та Америці, та визнає, що ритуали, 

навіть, якщо вони здаються фальшивими, сповненими кліше або ознакою 

поганого смаку («false, clichéd, or in bad taste»), допомагають пережити горе та є 

«ввічливою брехнею», якої ми потребуємо. Однак справжнім дивом автор 

називає те, як ритуали допомагають перетворити ввічливу брехню на правду 

[250, c. 75–76]. Вона продовжує детально аналізувати ситуацію: формальні 

фрази співчуття порівнює з ритуалами, і тут, за словами письменниці, не 

йдеться про протиставлення правди та брехні, адже «ввічлива брехня» не є 

фактичною правдою, а натомість «звертається до більшої правди – правди 

нашої доброї волі» («they make an appeal to a larger truth – the truth of our good 

will») [250, c. 79]. Такі слова допомагають людям пережити горе, таким чином 

ввічлива брехня перетворюється на правду. Тонке художнє відчуття сили слова 

дозволяє Кьоко Морі побачити та сформулювати й інше значення ритуалу в 

японській культурі: ритуальні дії допомагають висловити те, що не можна 

вимовити словом. Так, К. Морі згадує візит до могили матері разом з тіткою та 

братом, під час якого вона намагалась дібрати слова, щоб описати її почуття 

                                                           
199

 У шумному американському місті я почуваюся в безпеці від гнітючої тиші мого минулого. 
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туги за матір’ю, але врешті-решт не змогла: «In the end, there was no way of 

saying what I wanted to say to them. All I could do was to walk on, carrying the 

flowers Akiko and I had chosen. We had named the flowers because we could not 

name our feelings»
200

 [250, c. 81]. Тільки так, вдаючись до алегоричного прийому 

як засобу вираження невимовного, вона може з дистанції теперішнього 

ретранслювати своє почуття втрати. Пам’ять та емоційність передачі хвилі 

спогадів, суб’єктивні образи реальності є важливими рисами внутрішнього 

простору тексту. Дійсність проявлена через індивідуальну суб’єктивну 

свідомість, але її сприйняття залежить від різних часових, вікових, 

психологічних пластів представленого Я-минулого (дитинства) та 

Я-теперішнього (зрілості). 

Спогади дитинства та аналіз теперішнього, історія життя й смерті матері 

займає основний простір тексту. Досвід дитинства письменниці, коли вона 

змушена була спостерігати за драмою у власній сім’ї, вплинув на її подальше 

сприйняття дому як місця, котре може стати «формою покарання» для жінки, і, 

як вона зазначає в розділі «Місце жінки», змушує болісно реагувати на 

запитання про її «традиційну» роль у подружжі. К. Морі пояснює, що 

неможливо звикнути до проявів ґендерної дискримінації: «I never got used to 

being reminded that I was “just a woman” and that a woman’s place was in the house. 

I couldn’t help seeing the house as something that was used to put a woman “in her 

place” – a form of punishmen»t
201

 [250, c. 90]. При цьому вона не виділяє таке 

ставлення як рису виключно японського суспільства, бо зустрічає подібні 

прояви в американському суспільстві. Сподіваючись знайти у США свободу від 

ґендерних стереотипів, вона відкриває, що в новій країні «розмови про шлюб та 

оселі виявляє притаманний кожному сексизм» («Talking about marriages and 

houses seemed to bring out everyone’s sexism») [250, c. 89]. 

                                                           
200

 Врешті-решт, не було жодного способу висловити те, що я хотіла їм сказати. Все, що я могла – це 

йти далі з квітами, які ми обрали з тіткою Акіко. Ми дали назви квітам, бо не могли назвати наші почуття. 
201

 Я ніколи не зможу звикнути до нагадувань про те, що я «лише жінка» і що місце жінки – вдома. Я не 

можу не сприймати дім як щось, чим користуються аби поставити жінку «на її місце» – як форму 

покарання. 
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У розділі «Місце жінки» («Woman’s Place») продовжується діалог з 

Вірджинією Вулф, який розпочався ще в її першому мемуарному творі «Вода й 

марення». Кьоко Морі не обмежує простір життя жінки «домом». У назві й 

концепції есе В. Вулф «Своя кімната» («A Room of One’s Own») це 

багатозначно позначено словом room (англ. «простір», «кімната») і пов’язано зі 

свободою та сміливістю «писати саме те, що ми думаємо», «to write exactly what 

we think»: «So that when I ask you to earn money and have a room of your own, I 

am asking you to live in the presence of reality, an invigorating life, it would appear, 

whether one can impart it or not»
202

 [338]. Кьоко Морі, наче аналізуючи есе 

В. Вулф, відповідає їй, що «кімната для себе» або «дім» – це не те саме для неї, 

що мати свободу («not the same as having freedom» [250, c. 91]). Для неї це також 

різновид пастки («trap»).  

Дослідники багато пишуть про вплив есе В. Вулф на феміністський 

світогляд. Дослідниця Карен Каплан у праці «Розсіяна гегемонія: 

постмодернізм та транснаціональні феміністичні дослідження» («Scattered 

Hegemonies: Postmodernity and Transnational Feminist Practices») [296], у розділі 

«Політика локації як прийом транснаціональної феміністичної критики» («The 

Politics of Location as Transnational Feminist Critical Practice») зазначає, що 

однією з ключових публікацій, на які спирається сучасний західний 

феміністичний рух, є саме есе В. Вулф «A Room of One’s Own», у якому 

персональний фізичний простір подано як умову для матеріального та 

духовного виживання жінки. Ця метафора стала основою для концепції 

«простору та місця» («space and location») і розширення поняття «дому» від 

сімейного, «внутрішнього» та закритого простору до суспільної сфери 

(«expanding “home” from domestic to the public sphere» [296, c. 137]). 

Однак у своїх творах Кьоко Морі, долучаючись до діалогу з В. Вулф 

стосовно духовного простору як свободи жінки в суспільстві та сім’ї, аналізує 

різні варіанти цієї можливої свободи за «порогом» дому та кімнати. 
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 Отже, коли я прошу вас заробляти гроші та мати свою кімнату, я спонукаю вас жити у відчутті 

реальності, жити життям, яке надихає, незалежно, чи зможете ви її передати, чи ні. 
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Розглядаючи поняття «місця для себе» з позиції японської жінки покоління 

своєї матері, порівнюючи його зі своїм власним розумінням місця жінки, 

письменниця може оцінювати це вже з погляду транснаціональної особистості. 

Так, у розділі «Місце жінки» («A Woman’s Place») з гіркотою іронічного 

підтексту вона зазначає, що її мати могла бути щаслива лише поза кімнатою та 

домом («in rooms that weren’t her own»). На думку К. Морі, особистий простір 

жінки не може обмежуватися стінами будинку, інакше це лише «the place of 

sacrifice» («місце жертви»). Письменниця ніби уточнює метафору кімнати 

В. Вулф, демонструючи різні простори духовної свободи для жінки. За словами 

Кьоко Морі, у багатьох японських сім’ях жінка досі не почувається захищеною 

у власному домі, оскільки він асоціюється з духовною неволею та 

пригніченням: «To many Japanese women who stay home all day their houses must 

seem oppressive – not a sanctuary from the outside world or a place of rest, but a 

place that drives them to hard work and sacrifice»
203

 [250, c. 93].  

К. Морі в цьому логічно побудованому аналітичному епізоді звертається 

до лінгвістичних механізмів пригнічення жінки, наголошуючи, що ставлення до 

жінки у традиційній японській родині виявлене і в японській мові, в самій 

структурі лексичних одиниць, що мають значення «дружина», наприклад, 家内 

(канай) та 奥さん  (окусан). Одне зі слів сучасної японської мови, що 

вживається стосовно власної дружини та належить до категорії скромного 

мовлення, канай, Кьоко Морі буквально перекладає як «дім всередині» («house 

inside») [250, c. 90], однак в етимологічних словниках японської мови [353] 

наводиться й таке пояснення значення цього слова, як «усередині дому», тобто 

«жінка, яка перебуває в домі». З іншого боку, шанобливе слово, яке вживають 

щодо дружини співрозмовника, окусан, буквально означає «глибина, позаду». 

К. Морі пояснює значення цього слова: «поважна особа позаду» («an honorable 

person in the back»), демонструючи, що навіть у звертанні, що має виражати 
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 Для багатьох японських жінок, які залишаються вдома увесь день, їхній дім має здаватись гнітючим 

– це не прихисток від зовнішнього світу або місце перепочинку, це місце, яке примушує їх важко 

працювати та жертвувати собою.  
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повагу, імпліковано поняття ролі дружини у традиційній японській сім’ї як 

особи, що міститься «позаду», «за» чоловіком (як і в російській мові у слові 

«замужем»). 

При цьому, як наголошує Кьоко Морі, «ідеальна» японська дружина 

мусить не лише перебувати «в домі» та «позаду» чоловіка, але й не залишати по 

собі жодного сліду: «…the Japanese ideal that a woman should go through her life 

taking care of other people, leaving no trace of herself»
204

 [250, c. 95]. Таким чином, 

роль японської жінки в патріархальній сім’ї, по суті, знецінюється, адже, за 

словами К. Морі, високо цінується не сама робота, а вміння приховати всі її 

сліди, та навіть слід власного перебування в домі: «An ideal Japanese woman 

effaces – rather than expresses – herself. She is valued for her ability to pretend that 

her hard work is nothing, that she is scarcely there. The home she creates is a pure, 

empty space»
205

 [250, c. 94].  

К. Морі продовжує забарвлений особистою сімейною історією аналіз, 

порівнюючи цей стереотип зі ставленням до жінки в американській родині, 

наголошуючи на їхній схожості: і в Японії, і в Грін Бей, за словами автора, 

місце жінки – у домі, а хатні обов’язки в невеликих містах на Середньому 

Заході розподілені за ґендером. Від жінки очікують «створення гарного дому», 

так само, як і від «ідеальної» японської дружини. 

Тематизація протесту проти ґендерної нерівності буде розвинута і в 

третьому мемуарно-автобіографічному творі Кьоко Морі «Пряжа», однією з 

головних тем якого є стосунки письменниці з її чоловіком Чаком. Тут К. Морі 

описує свою скромну весільну церемонію та обітниці, які вони принесли одне 

одному. Письменниця не бажає повторювати слова своєї матері, яка говорила, 

що вона «радше помре, аніж буде жити без Хіроші», тому сама обіцяє «завжди 

любити, поважати й шанувати» свого чоловіка. Вона відчуває сильніший 

зв’язок з матір’ю, аніж із чоловіком, говорячи, що Такако буде її матір’ю 
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 Японський ідеал, згідно з яким жінка повинна прожити життя, піклуючись про інших, не залишаючи 

по собі жодного сліду. 
205

 Ідеальна японська жінка скоріше приховує, аніж виражає себе. Її цінують за вміння робити вигляд, 

що її важка праця – ніщо, що її там немає. Дім, який вона створює, – це чисте, пусте місце. 
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завжди, а Чак буде її чоловіком, доки вони обоє цього хочуть. Аналізуючи свої 

почуття, вона називає таке ставлення до шлюбу «спробою прожити життя 

матері навпаки»: «I believed my freedom depended on being able to live my 

mother’s life in reverse. I didn’t understand that rebelling against every tradition 

bound me tighter to my own history»
206

 [254, c. 29]. Так психологічно тонко й 

стилістично виразно вона висловлює свій вічний зв’язок з матір’ю. Кожна лінія 

зовнішнього сюжету цієї книги (про свободу, мову, становище жінки) отримує 

внутрішній вимір та співвідноситься з власним досвідом і долею своєї матері. 

Японська дослідниця Ватанабе Кайоко у праці «Японія, країна предків 

Кьоко Морі: погляд іммігранта нової хвилі» («キョコ・モリの祖国日本――新

移民の立場から ») зазначає, що описаний у романах К. Морі стан речей 

природний для її покоління (« 当たり前の存在 »), однак письменниця 

відмовляється сприймати його як «природний», критикуючи небажання 

японських жінок виступати проти цих усталених стереотипів. Аналізуючи твір 

«Ввічлива брехня», К. Ватанабе знаходить у словах К. Морі співчуття до 

японських жінок, які стають «жертвами викривленого поняття про шлюб» [364, 

c. 50]. У книзі «Ввічлива брехня» проаналізовано не лише пригнічене 

становище жінки у шлюбі, але й тиск з боку суспільства на незаміжню жінку: 

«If marriage is like a job in Japan, it is a job that most Japanese women are desperate 

to get. For a Japanese woman, to be unmarried carries the same sort of stigma that 

being unemployed holds for Americans – especially for American men»
207

           

[250, c. 114].  

Неодноразово повертаючись до образу «a room of one’s own» в 

автобіографічних романах та есе, К. Морі наголошує на тому, що для її матері 

місцем, де вона почувалася захищеною, був не власний дім або власна кухня, 

що стала для неї символом самотності та зради, а місця, де вона була не одна: 
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 Я вірила, що моя свобода залежить від здатності прожити життя моєї матері навпаки. Я не розуміла, 

що бунт проти кожної традиції міцніше пов’язує мене з моєю історією. 
207

 Якщо шлюб у Японії схожий на роботу, то це така робота, яку відчайдушно прагне отримати 

більшість японських жінок. Бути незаміжньою для японської жінки – це те саме, що бути безробітним для 

американця, особливо для американського чоловіка. 
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«My mother was happier in rooms that weren’t her own. The public places that we 

visited together seemed more intimate and comfortable than the cold houses in which 

we lived»
208

 [250, c. 105]; «For her, a woman’s place was the city itself, not her 

house»
209

 [250, c. 105]. Японська дослідниця Масамі Усуі у статті «Травма, 

спричинена смертю матері, у творах Вірджинії Вулф та Кьоко Морі» розглядає 

парадокс між приватним та публічним у житті японської жінки середнього 

класу, наголошуючи на тому, що в патріархальному японському суспільстві, 

яким воно зображене у творах Кьоко Морі, домашній простір для жінки не є 

«місцем для себе». Дім, який мав би надавати їй відчуття комфорту, 

захищеності та свободи, перетворюється натомість на «невидиму в’язницю», в 

яку потрапляють жінки. Це, на думку М. Усуі, примушує жінку шукати для 

себе іншого приватного місця, «a psychological room of one’s own», яке 

повернуло б їй таку можливість [324, с. 68–69].  

Для Кьоко Морі, як і для Вірджинії Вулф, образ дому – це не топос і не 

архетипічне узагальнення, а духовний простір, сповнений любов’ю, турботою, 

книгами, картинами, дорогими серцю пейзажами. У розділі «Home», на відміну 

від аналітично-публіцистичної прози попередніх есе, оповідь знову отримує 

інтимно-ліричну модальність. «The sense of home has little to do with actual 

places. The impressionists painted places I have never seen in my life: the gardens of 

Giverny, the bridges of the Seine, the rail works and gray cobblestones of Paris. All 

the same, these were the images my mother had loved and taught me to love: 

Bonnard’s white explosion of apple blossoms, Motet’s blurred light on water lilies. 

Art brings me home» [250, c. 255]. Це виявляється і в прямому зверненні до 

образу героя роману Селінджера «Ловець у житі» Холдена Колфілда та його 

відчуття дому й душевного тепла: «Holden’s rye field is very much like my sense 

of home: an imagined place that brings together the comforting elements of 

childhood. <...> For me, the sense of home brings together the paintings and the 
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 Моя мати була щасливіша в кімнатах, які не були її власними. Громадські місця, де ми бували удвох, 

здавались більш приватними та комфортними, ніж холодні будинки, в яких ми жили. 
209

 Для неї місцем жінки було ціле місто, а не її дім. 
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books my mother taught me to love»
210

 [250, c. 256]. Культура «по крові» для 

К. Морі – це культура по любові, любові та пам’яті про матір, духовної 

близькості з нею.  

Так зріла письменниця полемічно відповідає на теорії «racial frontier» 

сучасних етнічних студій. Витвори мистецтва дозволяють їй відчути себе 

«вдома» так само, як знайомі пейзажі Кобе. Картини на виставці, зображення 

місць, яких вона раніше не бачила, змушують її відчути зв’язок із матір’ю.  

Однак аналізуючи свої почуття, Кьоко Морі пише, що відчуває певну 

суперечність, хоча існує багато речей, яким ми надаємо значення дому («We 

mean so many things by home»). К. Морі вважає, що своє рідне місто Кобе вона 

могла б назвати домом, якби це поняття означало лише місто або країну, де 

людина народилась, але для письменниці «дім» – це місце, де ми можемо 

творити власне життя. Таким чином, Кьоко Морі ясно усвідомлює, що зараз 

«дім» для неї складається з двох частин: як особливе місце її дитинства та як 

місце, де вона живе, працює, може бути частиною суспільства та почуватися 

щасливою, – але ці дві частини складаються в єдине ціле не ідеально. 

Письменниця не шкодує про переїзд до іншої країни та стверджує, що не важко 

залишити «дім» у дорослому віці, коли ти сприймаєш його як місце, де ти 

народився, а не обрав сам («a place you were born to, not a place you have 

chosen»), проте К. Морі жалкує, що не має дому, який би поєднував у собі все: 

минуле, теперішнє та майбутнє [250, c. 252–254].  

Цей образ «місця для себе» отримає подальший розвиток і в інтимно-

психологічній есеїстичній прозі наступного розділу книги – «Безпека», і в 

особистісній есеїстиці Кьоко Морі, зокрема в есе «Чи має значення ґендер». 

Японська жінка щаслива не у власному домі, а в громадських місцях, де багато 

різних облич, життя, динаміки. К. Морі називає прогулянки по магазинах разом 

із матір’ю «маленькими митями щастя». За словами письменниці, вона прагне 

зберегти у своїх есе тон, яким її матір спілкувалась із продавцями в магазинах 

                                                           
210

 Поле жита Холдена дуже схоже на моє почуття дому: уявне місце, яке поєднує в собі заспокійливі 

елементи дитинства. <…> Для мене почуття дому поєднує картини та книги, які мене навчила любити 

мати. 
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одягу: легкий, приємний та дотепний. І це прямо транслюється стилем опису 

ситуації: «The hair-dressers, who were all young women dressed in white gowns, 

complimented me on my long hair. They fussed over my mother and and told her 

how young she looked. <…> My mother and I smiled and made mildly disparaging 

comments about ourselves, so no one would think we were vain»
211

 [250, c. 104]. 

Кьоко Морі створює легке, світле відчуття, переносячи у свої твори те, що вона 

найбільше бажала запам’ятати про свою матір: «My mother showed me that it 

was all right to be made happy by the small, seemingly trivial things like clothes and 

haircuts and compliments as well as by works of art»
212

 [250, c. 105]. 

Крім того, саме ці місця посприяли створенню в її прозі образу «свого 

місця»: «In those boutiques, I learned the importance of style and grace. You might 

say they were my feminine and feminist counterpart to Hemingway’s “clean well-

lighted place”»
213

 [244].  

Напівжартівливо створюючи свою «феміністську» алюзію на оповідання 

Е. Хемінгуея «Місце, де чисто та світло» («A Clean, Well-lighted Place»), вона 

підкреслює не тільки своє відчуття спокою та щастя, але фіксує і стан своєї 

теперішньої самотності. В оповіданні Хемінгуея самотнім є не лише старий 

сліпий, але й літній офіціант, якого лякає самотність та безсоння вдома: «Our 

nada who art in nada, nada be thy name thy kingdom nada thy will be nada in nada as 

it is in nada»
214

 [190, c. 291]. Кьоко Морі також знаходить для себе несподівану 

втіху – «a good place to be» [250, c. 106]. У своєму авто посеред бурхливого руху 

біля супермаркету вона відчуває свій «особистий простір» («private place in the 

midst of traffic»), сповнений самотності. 

Інтертекстуальність, просоченість її текстів сучасною американською та 

європейською класикою (найчастіше К. Морі посилається на твори 

                                                           
211

 Перукарі, які всі були молоді жінки, вдягнені у білі халати, робили компліменти моєму довгому 

волоссю. Вони метушились навколо моєї мами та казали їй, який молодий у неї вигляд. <…> Ми з мамою 

посміхалися та трохи зневажливо коментували свою зовнішність, так, щоб ніхто не подумав, що ми пихаті. 
212

 Моя мама показала мені, що можна дозволити собі почуватися щасливою від маленьких, незначних, 

на перший погляд, речей: одягу, стрижки, компліментів, а також від витворів мистецтва. 
213

 У цих магазинах я зрозуміла, наскільки важливі стиль та елегантність. Можна сказати, що це мій 

фемінний та феміністичний аналог «місця, де чисто та світло» Хемінгуея.  
214

 Отче ничто, да святится ничто твое, да приидет ничто твое, да будет ничто твое, яко в ничто и в 

ничто (перекл. О. Романової) [43]. 
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Е. Хемінгуея, Д. Селінджера) – настанова на те, щоб словом художника 

ухопити милі серцю інтонації матері, свідчать про ступінь ускладнення 

авторського начала, присутність не тільки автора-героя (у спогадах про минуле) 

і автора-творця, а й автора-аналітика, який тяжіє до передачі промовистих 

ознак дійсності з дистанції місця й часу. 

Сплав життєвих фактів з минулого й теперішнього з роздумами про 

побачене висвітлює процеси зближення літератури з життям, розкриттям у 

жанрі художньо-мемуарної, особистісної есеїстичної прози внутрішньої суті 

людського буття.  

Дослідниця Донг Ісбістер, розглядаючи розділ «Місце жінки», зазначає, 

що завдяки належності до двох культур Кьоко Морі здатна з особливої позиції 

порівняти ґендерну політику Америки та Японії, а саме, соціальні та культурні 

умови, у яких жінка визначена своєю роллю у сімейному житті. Однак, 

аналізуючи ґендерну політику двох суспільств, письменниця не віддає переваги 

жодному з них, зберігаючи відсторонений погляд як на країну свого минулого, 

так і на суспільство країни, до якої вона іммігрувала. При цьому, за словами 

Д. Ісбістер, К. Морі деколонізує образ японської жінки як жертви патріархату 

та пригнічення, адже проблема розглядається за межами так званого «третього 

світу» (Third World), який протиставляється країнам євроцентричного «першого 

світу» [201, c. 5–6].  

Поняття «жінки третього світу» Чандра Моханті, теоретик фемінізму 

постколоніальної доби, вважає штучно створеним [242, с. 53]. У статті «Під 

західним поглядом» («Under Western Eyes») Ч. Моханті критикує євроцентричні 

феміністичні теорії та їхню спільну тенденцію до дискурсивної колонізації 

«третього світу», із чим погоджуються й інші дослідники, зокрема О. Гапова, 

яка у книзі «Класи націй: феміністська критика націєбудівництва» (2016) піддає 

критиці загальну орієнталізацію та екзотизацію жінки «третього світу» [21].  

Д. Ісбістер, звертаючись до творів Кьоко Морі, демонструє, що 

деколонізація образу японської жінки в її творчості полягає саме у 

проблематизації ґендерної політики в суспільстві, що не входить до «третього 
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світу». К. Морі демонструє, що, іммігрувавши до країни, яка обіцяє бути 

вільною від ґендерної дискримінації, вона зіткнулася з іншими формами 

пригнічення. Вона порівнює два культурних та соціальних середовища, в яких 

жінку визначає її роль у сімейному житті, акцентуючи увагу на тонких 

відмінностях («nuanced differences») [201, c. 6]. 

Деякі рецензенти критикують твір «Ввічлива брехня» за одностороннє та 

стереотипне зображення Японії, звинувачуючи К. Морі в самоправному 

узагальненому створенні негативного образу японського суспільства. Зокрема, 

Е. Бартон у рецензії на роман у «New York Times» формулює це таким чином: 

«<...> her self-righteous outrage against Japanese culture gives ”Polite Lies” a 

monotonous, strident tone. She generalizes about Japan <...>, then complains that 

Japanese culture never allowed her any freedom»
215

. А здобутою в Америці 

свободою, за словами критика, К. Морі «розмахує, наче сокирою» («Of her hard-

won freedom in the United States, however, we learn that she wields it like an ax») 

[116]. З цим, однак, погоджуються не всі критики, знаходячи у творі «Ввічлива 

брехня» глибоке порівняння двох культур «зсередини»: «This engagingly 

insightful discussion from one who has intimately experienced the two cultures is full 

of revelations about both»
216

 [284]. Автор статті в «Kirkus Reviews» значно 

глибше осмислює сміливий погляд К. Морі крізь брехню, що панувала в її 

японській родині, зазначаючи, що не дивлячись на це, її слова майже ніколи не 

звучать звинувачувально. Її проза, «quiet prose», за твердженням критика, 

відбиває стоїцизм, у якому вона виховувалась, втілюючи його в самому 

письменницькому стилі [283].  

Одним з розділів твору «Ввічлива брехня», в яких найбільш яскраво 

виявляється критичний погляд К. Морі на обидва суспільства, є розділ «Тіло» 

(«Bodies»). Дослідниця Донг Ісбістер аналізує критику ґендерної політики та 

ставлення до тіла, висловлену в цьому розділі, зазначаючи, що вона слугує не 
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 Її самоправне обурення японською культурою надає «Ввічливій брехні» монотонного, пронизливого 

тону. Вона дає узагальнені твердження <…>, а потім скаржиться, що японська культура ніколи не давала 

їй волі. 
216

 Ці привабливо проникливі роздуми від автора, який мав особистий досвід життя у двох культурах, 

сповнені одкровень про обидві культури. 
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лише «дзеркалом двох суттєво відмінних суспільств», але й створює наратив 

протистояння та трансформації [201, c. 7], який є провідним мотивом усього 

твору. К. Морі критикує об’єктивацію жіночого тіла в американській культурі, 

протиставляючи таке бачення японському «прагматичному» сприйняттю тіла. 

Однак це не є для письменниці вибором на користь однієї з культур, до яких 

вона належить: відсторонюючись від свого японського виховання, за словами 

Д. Ісбістер, К. Морі бачить, що ставлення до тіла в японській культурі має 

яскраво виражений ґендерний характер, у якому виявляється домінування 

чоловіків [201, с. 8].   

У створенні образу матері як жінки та «візуального зображення жінки у 

матері» японська дослідниця М. Усуі вбачає ілюстрацію розбіжності між тілом 

і душею. Дослідниця зазначає, що в жодному з творів К. Морі жіноче тіло 

(«body») не описане та навіть не стає предметом обговорення, оскільки несе 

негативні коннотації: пряме та навіть агресивне ставлення до тіла. До того ж, 

патріархальне суспільство нехтує і душею жінки, адже її сутність губиться в 

чоловічих очікуваннях [324, c. 66]. Жіноча краса, що контрастує з її 

вразливістю, «приносить в жертву» і душу, і тіло жінки, які «поранені та 

сховані в патріархальному суспільстві» («injured and hidden in the patriarchal 

societies») [324, с. 68]. М. Усуі, порівнюючи образи матерів у творах Кьоко 

Морі та Вірджинії Вулф, відзначає спробу обох письменниць виявити таку 

розбіжність між жіночим тілом і душею через руйнування міфа краси та 

дослідження парадоксального співвідношення приватного й публічного.  

Однак краса матері у К. Морі, як і у В. Вулф, передана в образах речей, 

які належали матері та які вона любила. У «Скетчі про минуле» В. Вулф пише 

про свої перші спогади про матір: «This was of red and purple flowers on a black 

ground – my mother’s dress; and she was sitting either in a train or in an omnibus, 

and I was on her lap. I therefore saw the flowers she was wearing very close» [339, 

с. 64]. Так само і в пам’яті Кьоко Морі образ її матері закарбований яскравими 

кольорами: «She was a woman who spent her weekends viewing the Impressionists, 
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who stayed up embroidering pink flowers and delicate yellow butterflies on my 

blouses» [250, c. 141]. 

Останній розділ роману «Ввічлива брехня» («Home») Кьоко Морі 

присвячує відчуттю «дому», яким воно є для жінки, «caught between cultures». Її 

творчість зберігає загальнокультурні риси, торкаючись архетипів, які 

становлять стрижень будь-якої культури – «дім», «матір», «батьківщина» тощо.  

Крім поняття дому як «місця для себе» або як «місця пригнічення», з 

погляду японської жінки, К. Морі звертається і до відчуття «дому» як 

«батьківщини». 

Кьоко Морі, аналізуючи свої суперечливі почуття, відчуває зв’язок не з 

географічним місцем народження, а лише з емоційним світом дитинства. Про 

саму Японію вона говорить у мемуарних творах як про «foreign country»: «Why 

not go to Japan? I thought. After all, it’s the only foreign country where I can speak 

the language»
217

. Поняття батьківщини та мови розділені. Це лише місце, де К. 

Морі може говорити японською мовою, яку вона не визнає. Так психологічно 

тонко автор підмічає, що мова не завжди єдиний критерій ідентичності, а 

особистий вибір людини. Японія – це країна, в якій її ніщо не тримає («I have 

nothing to hold me anchored to the country of my birth»), хоча у певний момент на 

зворотному шляху до Америки вона почуває себе не на своєму місці і серед 

американців – серед людей, які мають вигляд «не такий, як вона» [250, c. 250].  

Про подорож до Японії письменниця думає саме як про «подорож» («trip» 

або «visit»), а не як про «повернення додому», і це вона несподівано для себе 

розуміє на шляху назад до Америки: «Up in the air, it’s easy to admit the truth: it 

will be a long time before I am in Japan again, on another short visit»
218

 [250, c. 249]. 

Це відчуття пронизує усі твори К. Морі. Висловлення цього відчуття є і в книзі 

«Вода й марення»: «”A trip” is how I think of it, not “going back” or “returning”» 

[253, c. 9]. Автор зізнається, що не впевнена, що має називати «домом» та що 

буде так називати після подорожі до Японії. 
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 «Чому б не поїхати до Японії?» – думаю я. Врешті-решт, це єдина закордонна країна, мовою якої я 

володію. 
218

 У повітрі легко взнати правду: я ще довго не повернусь до Японії з черговим нетривалим візитом. 
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Почувати себе як вдома у всьому світі вдається не всім. Опублікована у 

2004 р. антологія оповідань азійсько-американських письменників «Чарлі Чан 

мертвий-2» має оптимістичний підзаголовок «Почувати себе як вдома у всьому 

світі» («At Home in the World») [135]. К. Морі також хотіла б поділяти цей 

оптимізм. 

Наступним важливим ідейно-художнім центром книги Кьоко Морі є 

образ матері, її духовна наскрізна присутність у книзі. Емоційна спорідненість з 

матір’ю – ознака її духовного зв’язку з Японією. Матір вічно жива в її душі та 

говорить її словами іншою мовою. Образ матері для К. Морі також 

безпосередньо пов’язаний з її творчістю та мистецтвом: яскраві спогади 

пов’язані з одягом, який матір шила для неї, а сукня, яку К. Морі одягає на 

церемонію початку нового шкільного року, стає для автора символічним 

духовним зв’язком із матір’ю [250, c. 143]. І не тільки ці матеріальні витвори 

мистецтва, а й сам образ «красивої жінки», якою Такако залишилась у спогадах 

К. Морі, додають письменниці сил для самовираження та творчості: «In this 

respect, the mother’s physical beauty is a quality that is frozen in their daugters’ 

memories so that it empowers them»
219

 [324, с. 62]. Дослідниця М. Усуі порівнює 

образ матері Кьоко Морі з образом, що створює Вірджинія Вулф у своїх творах, 

зокрема образом «монументальної краси» місіс Рамсей з 

напівавтобіографічного роману «До маяка».  

Пов’язаний з образом матері образ Японії для Кьоко Морі – це бачення 

«своєї» Японії в новій перспективі. Японія має для неї глибоко особистісний 

сенс – це не стільки «моя батьківщина», «дім», а нерозривна пам’ять та біль. У 

мемуарному творі «Вода й марення» вона прагне «примирити» Японію 

дитинства, дорогих та гірких спогадів («being plunged back into my mother’s 

unhappiness» [253]), з Японією теперішнього, яку вона вважає «абсурдним», не 

пов’язаним з реальністю місцем: «The place I came back to seems absurd, comical, 
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 У цій перспективі фізична краса матері – це якість, яка застигла у спогадах доньок та яка надає їм 

сили. 
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even silly» [253, с. 37], «look more like a Hollywood set than any real place»      

[253, c. 37].  

Тут чітко проявляється відхід від традиційної теми японсько-

американської літератури: Японія – не трагічний образ втраченого нею коріння, 

а образ загубленої батьківщини пращурів. У цьому полягає одна із суттєвих 

особливостей творчості Кьоко Морі як азійсько-американської письменниці. 

Усі константні теми азійсько-американської літератури редуковані або зняті: 

замість екзотизації – звичайне життя, повсякденність; замість драми пошуку 

ідентичності – визначеність долі та розуміння життя в сучасній японській 

культурі як «відчаю» («despair»). 

У фінальному розділі автобіографічного твору «Ввічлива брехня» Кьоко 

Морі пригадує японські пейзажі свого дитинства, дивлячись на хвилі в бухті 

Сан-Франциско: «The summer I left home, I stood looking at the waves coming in 

to San Francisco Bay and knew that in a roundabout way, the same water moved 

back and forth across the world – it didn’t matter where I was»
220

 [250, c. 258]. Це 

усвідомлення себе як особи, що належить більш ніж до однієї культури та 

більш ніж до однієї локації. Японська дослідниця К. Ватанабе стверджує, що це 

чітко окреслює транснаціональну позицію К. Морі: як море Сан-Франциско та 

море Кобе пов’язані між собою, так письменниця не обирає для себе одну з 

культур, а курсує між ними [364, с. 52].  

Дослідники Сара Роббінс, Федеріка Сантіні та Сабін Сміт також 

зазначають, що образ води, яка «рухається вперед та назад через увесь світ», 

передає рух самої Кьоко Морі між двома точками світу, створює «productive 

suspension» та дозволяє розуміти нюанси і культури свого походження, і нової 

культури, до якої вона тепер належить [288]. 

Нерозривний зв’язок образів матері, дому, батьківщини висловлений у 

фінальних рядках роману «Ввічлива брехня»: «I had left home, I was sure, not to 

forget about my mother, but to be closer to her memory. All these years later, my 
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 Того літа, коли я поїхала з дому, я дивилась на хвилі в бухті Сан-Франциско та розуміла, що 

кружним шляхом та ж сама вода омиває весь світ – то ж не має значення, де я є. 
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conviction remains the same: I speak her words though I speak them in another 

language»
221

 [250, c. 258]. Як зазначає К. Ватанабе, у цих словах звучить тверда 

воля К. Морі донести голос однієї японської жінки, що стала жертвою 

японської «домашньої системи», до жінок усього світу [364, с. 52].  

Проте це твердження потребує уточнення: позиція не «між», а «над» 

культурами дає їй можливість стати голосом своєї матері. 

У кінці книги письменниця з гірким почуттям зізнається, що аналіз 

минулого не зміг дати відповіді на всі питання, що її хвилюють: «The past 

doesn’t have all answers» [250, c. 257], і те, що вона хотіла зрозуміти, 

виявляється скоріше міфічним, аніж реальним: «this place is more mythical than 

actual» [250, c. 257]. Подорож до країни дитинства не дала відповіді, де ж 

насправді її дім. 

Обираючи новий аналітичний ракурс для своєї мемуарно-

автобіографічної прози, Кьоко Морі зберігає основні риси мемуарного 

хронотопу: фактор пам’яті, образ минулого та його переосмислення, 

проявленість часу події та часу розповіді про неї, рух героя-оповідача у 

просторі Америка–Японія, Детройт–Кобе. Авторське Я присутнє у 

переживаннях, рефлексіях, аналізі, трактуванні подій. Зберігається загальна 

ідентичність усіх форм оповіді: автор–оповідач–герой. 

Але не тільки в цьому новаторство її книги. К. Морі, попереджуючи, що 

буде «писати правду іншим чином» («to write about truth in a different way»), 

посилює аналітичність оповіді, прагне знайти відповіді на багато питань не 

тільки про свою історію життя в Японії, але й на ті, що резонують у теорії та 

азійсько-американських студіях: роль етнічного фактора у творчості 

письменника, ґендер і фемінізм, культура по крові та свобода вибору культури 

й мови, дім як топос або як позалокальний надетнічний емоціонально-духовний 

стан, первинність людської індивідуальності що до ґендеру й етносу. 
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 Я поїхала з дому, я була впевнена, не для того, щоб забути свою матір, а щоб бути ближчою до 

спогадів про неї. Багато років по тому моє переконання не змінилось: я розмовляю її словами, навіть якщо 

я розмовляю іншою мовою. 
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Поєднання мемуарно-автобіографічного та аналітичного свідчить про 

жанрову модифікацію цього «проміжного» відкритого жанру у творчості Кьоко 

Морі. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Аналіз мемуарно-автобіографічних творів Кьоко Морі «Вода й марення» 

та «Ввічлива брехня» демонструє, що ці твори, як і інша проза письменниці, 

характеризуються розмитістю жанрових меж. Поєднуючи реальні спогади та 

художню вигадку, або, як вона сама це називає, «уявляючи мемуари», автор 

створює особливий проміжний жанр (термін Л. Гінзбург) на межі автобіографії, 

роману та лінгвокультурологічного есе («Ввічлива брехня»). Пам’ять – основа 

наративної моделі її прози та презентації авторського «я». 

Авторська присутність виявлена на всіх рівнях тексту: в роздумах, 

оцінках, відкритому ліризмі, міркуваннях про культуру Японії та мову. У цих 

книгах проявлено образ автора і як суб’єкта оповіді, творця тексту про своє 

життя, і як об’єкта спогадів про своє дитинство. 

В ідейно-тематичній та формально-структурній своєрідності цих книг з 

різним ступенем проявленості автора відбилися тенденції до жанрового 

синтезу: послаблення сюжетності, посилення есеїзації та рефлективності 

оповіді, а також помітне розширення аналітичності й публіцистичності. 

У книгах про власне життя в Японії Кьоко Морі, на відміну від азійсько-

американських письменників, уникає як нав’язування стереотипних образів 

Японії, так і властивої їм тематики виживання і становлення у США, 

драматичного пошуку ідентичності в новому для них світі. Для неї немає 

дилеми вибору, немає конфлікту зі старшим поколінням іммігрантів, навпаки, 

вона аналітично осмислює своє неприйняття власного коріння – японськості, 

всі аспекти японської культури, в якій вона бачить несвободу. 
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Письменниця розглядає та аналізує важливі проблеми японського й 

американського суспільств з позиції транснаціональної особистості: проблему 

вибору мови, місця жінки в японському суспільстві, брехні та мовчання.  

Мемуарно-автобіографічні твори Кьоко Морі – це синтетичний жанр, у 

якому художня уява, поєднуючись із життєвими фактами й аналітичними 

спостереженнями, створює образи Японії минулого і теперішнього з дистанції 

місця й часу, які зафіксовані в почуттях, враженнях, думках автора. 
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ВИСНОВКИ 

 

Феномен творчості Кьоко Морі, американської письменниці японського 

походження, яка іммігрувала до США у дорослому віці та мовою своїх творів 

обрала нерідну для себе англійську, не тільки не вписується до традиційних 

рамок класифікації японсько-американської літератури за поколіннями 

іммігрантів (іссей, нісей, сансей), але й доводить, що в сучасній американській 

літературі творчість письменників азійського походження являє собою більш 

складне та різнобічне явище, ніж це було описано в ранніх дослідженнях 

«дефісних літератур».  

Критико-аналітичне опрацювання матеріалу доводить, що досі, на жаль, 

не існує ґрунтовного монографічного дослідження творчості Кьоко Морі. 

Західні та східні (японські) дослідники присвячують невеликі за розміром 

оглядові статті окремим творам та окремим аспектам її творчої діяльності. 

Дисертант не поділяє спроб дослідників спростити характеристику творчості 

Кьоко Морі, зводячи всю її самобутність до віддзеркалення проблематики 

етнічності, гібридності, фемінізму. У дисертації проаналізовано ставлення 

Кьоко Морі до своєї творчості, яке вона висловлює у маніфестах – есе та 

інтерв’ю різних років. Письменниця літературно-критично, теоретично 

осмислює та обстоює свій особливий мовний та жанровий код.  

Відповідно до завдань нашого дослідження в роботі систематизовано 

теоретичні й історико-літературні підходи до вивчення сучасної азійсько-

американської літератури, серед яких окрему увагу приділено концепціям 

постетнічності, постідентичності та транскультуральності. Вивчення творчості 

Кьоко Морі в контексті проаналізованих сучасних теорій дозволяє співвіднести 

жанрово-тематичне наповнення її творів із загальними тенденціями в азійсько-

американській літературі США кінця ХХ – початку ХХІ ст. та виділити, окрім 

навмисної редукції екзотизації країни пращурів, ще й такі визначальні 

особливості її творів: відхід від втілення традиційних тем пошуку ідентичності, 

від зображення драми втраченого коріння письменником-іммігрантом, від 



215 

 

зосередженості на конфлікті поколінь. Замість теми пошуку свого місця у світі 

у творах К. Морі на перший план виходить мотив нерозуміння та неприйняття 

культури своєї батьківщини. Вона не тільки зображує свою духовну не-

японськість, а й аналітично досліджує цей стан.  

Проведений аналіз творів Кьоко Морі з урахуванням теорії «наративної 

ідентичності» П. Рікера та теорії постідентичності К. Лі, праць провідних 

дослідників азійсько-американської літератури (Г. Блума, Е. Кім, Ф. Чіна, 

Ш. Лім, В’єт Тан Нгуєн, Н. Висоцької, М. Тлостанової), досліджень у галузі 

літератури постколоніалізму (Е. Саїда, Гомі К. Бгабга, Г. Співак та ін.) 

доводить, що романи «Донька Шідзуко» та «Самотня пташка» і мемуарно-

автобіографічні книги «Вода й марення» та «Ввічлива брехня» створюють 

поетикальну єдність, у якій автор через історію життя формує свою 

ідентичність як особи, що «затиснута між двох культур» («caught between 

cultures»). Знаковим, на наш погляд, є те, що у розширеній назві книги «Polite 

Lies: On Being a Woman Caught between Cultures», в акцентованому слові 

CAUGHT можна відстежити імпліцитну семантику непереможного прагнення 

свободи письменником, який уже відчуває свою приналежність до 

транскультурного світу.  

У дисертації доведено, що К. Морі репрезентує особисту долю в корпусі 

різних за жанровою характеристикою творів, які об’єднані низкою 

магістральних тем: самогубство матері, жорстокість, страждання підлітка, 

пригнічене становище жінки в патріархальній японській сім’ї, байдужість 

батька та мачухи, відчуття дому, образ Японії минулого й теперішнього, мова, 

мовчання, пошуки примирення з минулим тощо. Ці твори мають єдину 

вітальну, життєцентричну поетику, яка поєднує автобіографічну правду та 

художню вигадку.  

Весь поданий у дисертації філологічний аналіз дозволяє запропонувати 

жанрову ідентифікацію творів Кьоко Морі, виходячи з внутрішніх законів 

самих текстів. 
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Так, жанрова комбінаторика романів «Донька Шідзуко» та «Самотня 

пташка», співвіднесення в них різних жанрових парадигм демонструє, що 

обидва твори тяжіють до жанру его-літератури, при цьому поєднуючи в собі 

риси автобіографічного роману-спогадів, японського роману ватакуші-шьосецу, 

мемуарів, есе. Важливим у структурі оповіді є співвідношення двох типів 

нарації: з одного боку, це епічний твір, з іншого – лірична та мемуарно-

біографічна проза зі своєю логікою розвитку, яка властива прозі ліризованих 

спогадів. В одному тексті співіснують ліричне, епічне, мемуарно-щоденникове, 

автобіографічне начала.  

Обом творам притаманний проникливий ліризм та психологізм, які 

проявляються через спогади та роздуми головних героїнь творів. В обох 

романах на перший план виходить тема відсутності матері, що надає творам 

автобіографічності та щоденниковості, однак романний оповідний модус творів 

не дозволяє називати жоден з них автобіографією. За всієї схожості 

проблематики роман «Донька Шідзуко» більш наближений до жанру его-

роману, ніж «Самотня пташка», характер фікційності якого надає йому рис 

альтернативної літературної біографії.  

Розмиття жанрових меж притаманне й мемуарно-автобіографічним 

творам Кьоко Морі «Вода й марення» та «Ввічлива брехня». Книга «Вода й 

марення» складається з 13 розділів, різних за тематикою та стилістикою, але 

поєднаних загальним мемуарним хронотопом пам’яті автора, художніми та 

концептуальними проекціями його стосунків зі світом. 

Мемуарно-автобіографічний, за визначенням самого автора, характер 

книги виявляється в різній жанровій модальності багато в чому автономних 

всередині цієї текстової єдності розділів. Вони то наближаються до 

сповідальних ліричних мініатюр, то адаптують елементи сімейного роману, то 

нагадують есеїстичну замальовку японського побуту й підвалин 

патріархального японського суспільства, то містять ознаки формального нарису 

або ліричних мініатюр. 
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У наративній моделі твору «Ввічлива брехня» відбувається послаблення 

сюжетності та посилюється аналітичність. Самогубство-протест матері – це не 

тільки особистісний біль спогадів її доньки. Її трагічна доля спроеційована на 

долю жінки в патріархальному суспільстві, що надає цьому побутовому 

випадку з особистої історії загальнозначуще звучання. Розширюється не тільки 

тематика мемуарної прози, але й відбувається трансформація жанрової моделі 

за рахунок інтеграції та взаємовпливу літературно-художніх, есеїстичних, 

публіцистичних елементів. У книзі «Ввічлива брехня» Кьоко Морі відтворює 

синтез художньої прози й естетично організованих «позалітературних» 

аналітичних спостережень.  

Кьоко Морі зосереджує увагу на багатьох питаннях: роль етнічного 

фактора у творчості письменника, ґендер і фемінізм, культура по крові та 

свобода вибору культури й мови, дім як топос або як позалокальний 

надетнічний емоційно-духовний стан, первинність людської індивідуальності 

щодо ґендеру й етносу. Письменниця, яка не відчуває себе у США 

маргіналізованою ані за етнічною, ані за ґендерною належністю, болісно 

усвідомлює цю відчуженість у країні дитинства, в Японії. 

Твори Кьоко Морі долучаються до широкого інтертекстуального поля, 

про що свідчить постійний імпліцитний діалог з Е. Хемінгуеєм, Д. Селінджером, 

В. Вулф, Ч. Діккенсом, філософом Башляром та ін. Також у її творах можна 

прослідкувати зв’язок і з японською художньою традицією (твори жанру хайку 

та дзуйхіцу), попри декларування повної відмови від неї. 

Знання й розуміння Японії – країни, в якій вона жила та з якою має 

кровний зв’язок, – визначає творчі пошуки та відкриття К. Морі. Вона 

художньо освоює Японію свого дитинства та зрілості, тему, яку знає краще за 

інших. 

Таким чином, доходимо до висновку, що особистісний інтимно-

психологічний простір усіх творів Кьоко Морі з чергуванням романного 

оповідного модусу, самопоказу, самоаналізу демонструє поетикальну єдність та 

свідчить про жанровий винахід письменниці у створенні «об’єднувального 
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жанру» (за термінологією Д. Лихачова) – книги-життя, яка збагачує традицію 

американської та азійсько-американської літератури новим жанровим 

вирішенням.  
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