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иСториЗМ и ВыМыСел В проЗе танидЗаки дЗЮнЪитиро
Из всего разнообразия, которое предлагала японская литература страны первой половины 

ХХ в., творчество Танидзаки Дзюнъитиро заслуживает особого внимания. В частности, мало 
исследованным остаётся вопрос историзма и вымысла в его прозе, благодаря которым писа-
телю удалось достичь органического сочетания прошлого с современным.
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HISTORICISM AND FICTION IN TANIZAKI JUN’ICHIRO’S PROSE
The first half of XX century in the Japanese literature was a period of active searches and 

experiments. Among the variety, which offered the literature of country at that time, the literary works 
of Tanizaki Jun’ichiro deserve special attention. In particular, there remains underresearched the 
question of historicism and fiction in his prose, by means of which the writer managed to achieve the 
organic unity of the past and modern.
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ФілоСоФія приМирення: етиЧні та еСтетиЧні погляди  
Морі оҐай В період напиСання іСториЧниХ поВіСтей

У цій статті досліджуються етичні та естетичні погляди Морі Оґай в період написання 
ним історичних повістей, а також так звана «філософія примирення» письменника, який на-
прикінці 1900-х – початку 1910 років змушений був зайняти позицію стороннього спостерігача 
в літературному світі Японії.
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У 1894 році, коли почалася війна з Китаєм, Оґай призвали на фронт: він побу-
вав у Маньчжурії, Кореї, на Тайвані. Після повернення з Тайваню Оґай вступив на 
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посаду начальника Військово-медичної академії, однак незабаром вийшов наказ про 
переведення його до глухої провінції. Це сталося через виступ Оґай на Першому 
всеяпонскому з’їзді медиків із критикою на адресу керівників Військово-медичного 
відомства. Йому довелося виїхати на територію острова Кюшю, де він був призна-
чений начальником медичної частини в містечку Кокура префектури Фукуока. Він 
опинився далеко від друзів і близьких. Настав творчий застій. Письменник говорив 
про себе: «Оґай помер». Наприкінці 1890-х він майже нічого не друкував. Перебу-
вання в містечку Кокура сам він розцінював не інакше, як заслання. Відірваність від 
звичного способу столичного життя, а також внутрішня роздвоєність загнали його в 
творчу кризу. На острові Кюшю він майже нічого не писав, займався головним чином 
перекладом праць німецьких і скандинавських авторів. Великий успіх у читачів мав 
перекладений ним тоді роман Г.Х. Андерсена (1805-1870) «Імпровізатор» (1835). 

1910 рік для Японії став переломним: анексія Кореї, придушення руху «хеймін-
ундо», страта публіциста-соціаліста Котоку Шюсуй (1870-1911) і десяти його спо-
движників. Про позиції Оґай можна судити за творами, які він написав у той період. 
Оповідання «Гра», «Фасції», «Вежа мовчання» містили у собі досить прозору іронію 
щодо політичних реалій. Звучали прямі питання: де межа придушення владою сво-
боди слова і переконань? 

Оґай із гіркотою засуджував поверхневе зовнішнє сприйняття японцями європей-
ської культури. У повісті «Юність» (1911) очима молодого провінціала, що приїхав 
у столицю, письменник жваво змальовував тодішніх інтелігентів, які, обговорюючи 
проблему особистості, поняття індивідуалізму, тільки хизувалися іменами Руссо, Іб-
сена, Ніцше. У суперечках про майбутнє японської культури Оґай не підтримував ані 
японців, ані західних. Японія, вважав він, повинна «стояти на обох ногах»: Захід і 
Схід, матеріальне і духовне має бути збалансованим.

Повість під латинською назвою «Віта сексуаліс» (1912) написана з полемічною 
метою: вона спрямована проти натуралістів, які приділяли багато уваги сексу і зобра-
жали людину рабом інстинктів. Книжний ринок був заповнений романами типу «По-
стіль» (1907), де Таяма Катай смакував переживання літнього чоловіка, закоханого у 
свою юну ученицю. 

Така література, на думку Оґай, шкодила вихованню молоді. Отже, він вирішив по-
своєму показати «сексуальне становлення» молодої людини. Оповідь ведеться від іме-
ні професора західної і східної філософії Канаї Шідзука. З награною наївністю Канаї 
дивується: усе, що йому доводилося  читати останнім часом, присвячене сексу; невже 
це і є головним завданням літератури? Так він мотивує тему власних мемуарів. Канаї 
відновлює в пам’яті дитячі та юнацькі переживання – від шести до двадцяти одного 
року; розділи роману так і називаються: «Коли мені було шість», «Коли мені було оди-
надцять» і т.д. Канаї читав натуралістичні романи, і йому було смішно, коли автор мав 
намір сказати щось сумне; коли ж автор зображував гумор, Канаї ставало сумно. Скру-
пульозно розглядаючи свої відчуття протягом років, він дійшов висновку, що проблеми 
статі не заслуговують такої всеосяжної уваги, яку їм приділяють натуралісти.

Переломним періодом у творчості Оґай можна вважати оповідання «Нехай так» 
(1912). У ньому розповідається про молодого вченого Ґоджьо Хідемаро, який, поді-
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бно до самого Оґай, закінчив імператорський університет у Токіо та здобував освіту в 
Німеччині. Переконаний, що офіційні історіографи Японії займаються переказуван-
ням міфів, Хідемаро хоче написати справжню історію, де не буде місця міркуванням 
про божественне походження нації. Подібні наміри оточення Хідемаро зустрічає з не-
вдоволенням і в першу чергу його батько – високопоставлений аристократ. Хідемаро 
змушений залишити свої наукові задуми. Свою поразку він мотивує двома словами 
«Нехай так».

Твори Оґай кінця 1900-х – початку 1910 років сповнені філософією примирення. 
Без можливості реально впливати на події письменник свідомо зайняв позицію сто-
роннього спостерігача. Нові горизонти творчості відкрилися в 1912 році, коли пись-
менник перейшов до створення історичних повістей, які стали вершиною його літе-
ратурної діяльності та були енциклопедією побуту самураїв. У цих творах письмен-
ник звернувся до художнього дослідження життя військово-феодального дворянства 
та самураїв, з оточення яких походив сам. Схильність до історичної ретроспекції, 
звернення до національної духовної спадщини – все це характерно творчості Морі 
Оґай. Письменник представив у своїх творах цілу галерею середньовічних персона-
жів – від князів, самураїв, ченців до гейш. Але це не просто інтерес до екзотичних 
звичаїв. Оґай, що зжився з ідеєю самоцінності людської особистості, не міг не зіста-
вити нове світорозуміння з кодексом самурайської честі (бушідо).

Самурайство практично не має аналогів у світовій історії, європейське дворян-
ство демонструє лише вельми віддалену подібність. Внутрішня структура самурай-
ства відрізнялася своєю складною ієрархією. Різноманітне соціальне та суспільне 
життя воїнів можна уявити собі за творами Оґай, в яких детально описана система ви-
нагороди служивих людей, називаються їхні ранги, чітко визначаються взаємні права 
та обов’язки у стосунках між васалами та сюзеренами. Самураї в цілому мали ряд 
привілеїв. На відміну від селян, ремісників і торговців вони носили фамільне ім’я, 
постійно мали при собі зброю і могли навіть безкарно вбити представника іншого 
стану. Всі вони проходили навчання у спеціалізованих кланових школах. У першу 
чергу їх вчили, звичайно, військовому мистецтву, але також і грамоті, прищеплювали 
навички віршування.

Повість «Посмертний лист Окіцу Яґоемона» (1912) написана в дні поховання ге-
нерала Ноґа, який здійснив ритуальне самогубство сеппуку «слідом за паном» після 
смерті імператора Мейджі в 1911 році. Середньовічний васал Яґоемон також зробив 
сеппуку вслід за сюзереном, що обдарив його милостями. Самурай ніби уособлює 
ідею васальної відданості, обов’язок цінується ним дорожче за життя. Однак для ро-
зуміння ідейного змісту повісті не таким важливим є сюжет з історії середньовічного 
самурайства, скільки цікавою є суперечка між Яґоемоном і його товаришем, посла-
ним у Наґасакі купити ароматичну деревину для чайної церемонії – суперечка, що 
виявляє їх ціннісні орієнтири. Тут зіштовхуються два моральні принципи: прагнення 
до краси і вузький практицизм. «Якщо підходити до усього з утилітарної точки зору, 
то не буде нічого святого у цьому світі», – ці слова автор вкладає у вуста князя, і 
вони розкривають ідею повісті [Иванова 1982, с. 149]. Два самураї з «Посмертного 
листа Окіцу Яґоемона» назавжди посварилися через те, що один звинуватив іншого 
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у нерозумінні цінностей чайної церемонії – священного дійства, схожого на релігійну 
службу або на повільний танець. Мистецтво чайної церемонії досягло розквіту саме 
в період запеклих феодальних міжусобиць. У тиші вишуканої обстановки чайних па-
вільйонів відпочивала душа воїна. 

Твердість моральних принципів людини не має нічого спільного з мораллю тор-
говця – ця думка знову пролунала в повісті Оґай «Пані Ясуї» (1914).

Знайомство читача з шістнадцятирічною красунею Осайо – героїнею оповідання 
«Пані Ясуї» відбувається під час підготовки до хінамацурі – свята дівчаток. Цей день 
відзначається щорічно третього березня та асоціюється з настанням весни. В опові-
данні присутні виключно національні елементи, супутні до цього торжества. Сестри 
прикрашають будинок спеціальним набором ляльок, гостя приносить їм у подарунок 
гілку щойно розквітлого персикового дерева, її пригощають рисовим вином – саке, 
чашечку якого неодмінно належить випити з нагоди хінамацурі. 

Обидва аспекти – естетичний і моральний – нерозривно сплітаються у сцені з 
твору «Родина Абе» (1913). На похоронах князя пара його улюблених мисливських 
соколів прожогом влітає в колодязь і гине у водній безодні. Подібно до найближчих 
васалів князя, соколи добровільно слідують за своїм паном у небуття. Краса їхнього 
вчинку підкреслюється виразною деталлю: над колодязем розцвітає розлоге дерево 
глибоко шанованої в Японії сакури. У повісті «Родина Абе» вісімнадцять самураїв у 
розквіті років один за одним здійснюють сеппуку. Вони благають вмираючого пана 
«дозволити їм умерти слідом за ним» [Григорьева 1983, 79]. Пережити сюзерена озна-
чало для васала покрити незмивною ганьбою себе і своїх нащадків. Абе Яічіемон 
за свій норовливий характер не був включений князем у свій посмертний караул, і, 
відповідно до звичаю, жорстока кара спіткала весь його рід. Родину Абе поголовно 
винищили, а її садибу спалили. Трагедія родини Абе – це виклик страшному, безглуз-
дому звичаю. Письменник не є байдужим спостерігачем, він виявляє свої симпатії й 
антипатії, розкриваючи моральний зміст самурайського укладу життя. Він показує, 
що мораль, основою якої вважалася васальна вірність, формувалася в ім’я підтримки 
непорушності ієрархічних зв’язків, феодальних звичаїв.

Оґай не обмежується тематикою історичних романів і життям самурайського ста-
ну. Ошіо Хейхачіро, суддя за професією, що очолив голодний бунт городян Осака у 
1837 р., став героєм роману, названого його ім’ям і опублікованого в 1914 р. Ошіо 
не міг байдуже спостерігати за нещастями страждаючих людей, він очолив загін для 
конфіскації рису в багатих торговців. Але особистість Ошіо одержала двоїсту оцінку 
в романі: він описаний як борець за справедливість і в той же час показаний як зло-
дій. У постскриптумі до роману «Ошіо Хейхачіро» автор писав: «Держава. Я думаю 
про методи її зцілення, підтримуючи існуючий порядок і уповаючи на її самоврядний 
організм...» [Иванова 1982, с. 84]. 

Особливе місце в історичній прозі письменника займають біографії вчених. По-
рівняльне вивчення вітчизняної та зарубіжної спадщини виробило у письменника 
всеосяжний погляд на культуру людства. Його творчість передає відчуття єдності і 
відмінності двох світів – Сходу і Заходу, одночасно залишаючись глибоко національ-
ною. Перша з таких повістей присвячена лікарю та тлумачу конфуціанської книжко-
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вої спадщини Шібуе Чюсай (1805 – 1858). Чюсай обізнаний у багатьох областях – ме-
дицині, фармакології, каліграфії, генеалогії самурайських родів, географії. Увага до 
фігури Чюсай безумовно пов’язана з тим, що предки Оґай також походили з самураїв, 
таким чином письменник простежував власні сімейні витоки. Заради цього він підняв 
численні архівні записи, відвідав меморіальні місця, пов’язані з героєм. У біографіч-
ній повісті «Шібуе Чюсай» (1916) автор говорив: «Я написав її ногами», – маючи на 
увазі численні пошуки документальних матеріалів [Иванова 1982, с. 84].

Своєрідність стилістичної манери цього твору полягає в тому, що паралельно з 
життям героя Оґай докладно висвітлює процес власної роботи над його біографією. 
Оґай уважно простежує долі спадкоємців Чюсай – його дітей, учнів, близьких і дале-
ких родичів. Сприйняття історії як безперервного ланцюга поколінь характерне для 
всієї творчості письменника. Сучасність для нього завжди логічно випливала з мину-
лого. Мудре, філософськи глибоке розуміння життя, художня майстерність поставили 
його в ряд видатних письменників. Його творчість багатогранна: проза, драма, вірші, 
нариси, статті.

Відомий Морі Оґай і своїми японськими перекладами багатьох творів світової 
класики. Серед них – «Фауст» Ґете, п’єси Лессінґа, Ібсена, проза Л.М. Толстого, І.С. 
Тургенєва, Ф.М, Достоєвського тощо. Своєю чергою, твори Оґай були перекладені 
англійською, німецькою, російською та іншими мовами. Під кінець життя Морі Оґай 
захопився вивченням національної японської медицини, ідеями Платона та Аристо-
теля, християнством. На цю тему він пише філософський трактат із медицини, який 
так і залишився незавершеним. Письменник помер 8 липня 1922 року і був похований 
у Токіо.

Як етичні, так і естетичні погляди Оґай спираються на глибоко національну тра-
дицію. Значне місце в світогляді і творчості письменника займає краса. Отже, ху-
дожньо-естетична концепція Морі Оґай займає чільне місце в японському літерату-
рознавстві кінця XІХ – початку XX ст. Любов до національної культури та відчуття 
сучасності принесли письменнику визнання та повагу читачів усього світу.
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иСториЧеСкиХ поВеСтей
В данной статье рассматривается вопрос этических и эстетических взглядов Мори Огай 

во время написания им исторических повестей, а также философия примирения писателя в 
конце 1900-х – начале 1910 годов.
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This article considers ethical and aesthetic views of Mori Ogai during his writing of historical 
novels as well as his philosophy of reconciliation at the end of 1900 - the beginning of 1910 years.
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оСоБлиВоСті раннього СиМВоліЗМУ 
У китайСькій та японСькій поеЗіЇ поЧ. ХХ Ст. 

В статті розглядаються cпільні та водночас відмінні риси між раннім японським та ки-
тайським символізмом. Також представлені спільні мотиви і теми поезії авторів символістів 
Китаю та Японії, що демонструє звернення поетів ХХ ст. до традиційної поетичної спадщини 
обох літератур. 

Ключові слова: художній напрям, художній стиль, символізм, традиційний образ, тема-
тика, мотив. 

Початок ХХ ст. приніс вагомі зміни у стильову та жанрову палітру літератур Схо-
ду. Багата на традиції японська і китайська поезія збагатилися новими елементами 
західних літератур. Одним із проявів такого впливу були зародження і розвиток на те-




