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Мішіма – тонкий психолог людської душі: він влучно підбирає слова, що харак-
теризують все до найменших дрібниць і розкривають найтонші нюанси. Автор зобра-
жає лише ті особливості, які найточніше описують жіночий характер і розкривають 
істинну душу героїнь.
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У статті розглядається проблема інтелектуальної свободи в Японії поч. ХХ ст. 
крізь призму синтезу культур та різнорідності естетичних засад Заходу та Сходу, а 
також вплив Морі Оґай на її розвиток.
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В статье рассмотрение проблемы интеллектуальной свободы в Японии пред-
полагает обращение к проблеме синтеза культур, эстетических представлений и 
взаимодействия Запада и Востока, а также  влияние на ее развитие Мори Огай в 
нач. ХХ в.
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In this article the problem of intellectual freedom at the beginning of the ХХ th century 
in Japan assumes reference to fusion of cultures and diversity of aesthetic representations 
of East and West. Literary situation in Japan after Meiji reforms is investigated as well as 
contribution to literature and literary criticism by the writer Mori Ogai.
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Рубіж XІХ–XX ст. в історії японської культури вважається періодом активної ін-
теграції ідей. Спроби консерваторів – послідовників Сакума Дзодзан (1811–1864 рр.) 
обґрунтувати гасло «Мораль Сходу й техніка Заходу» виявилися марними: японці 
відкривають для себе не тільки технічні досягнення Європи, але й естетичну цінність 
її художньої культури. Національна однобічність все більше й більше стає безпер-
спективною.

Після реформ Мейджі під впливом змін у суспільстві та швидкого проникнення 
в Японію європейського мистецтва та літератури розпочався процес формування но-
вих типів і форм художнього бачення світу.

На літературу Японії впливають різні естетичні течії Заходу. Видатний пись-
менник початку століття Нацуме Сосекі висвітлив розвиток всесвітньої літератури 
у вигляді схеми, на якій класична література Японії позначена лінією, проведеною 
паралельно до європейської літератури, а нова японська література – галуззю всес-
вітнього літературного дерева.

У 1910 р. був спровокований так званий інцидент Котоку, або «справа про об-
разу трону». Діяльність Котоку Шюсуй (1871–1911 рр.) і його послідовників назвали 
терористичною, соціалісти були представлені в пресі як організація, що ставить за 
мету повалення політичного ладу і замах на життя імператора. На закритому судо-
вому засіданні по «справі соціалістів» Котоку і його 11 товаришів були засуджені до 
смертної кари. Правда про процес та поведінку на ньому соціалістів стала відома в 
Японії лише тоді, коли були опубліковані матеріали процесу, таємно скопійовані по-
етом Хіраіде Осаму, який виступав адвокатом на суді. Таким чином, не дивно, що між 
1909 і 1912 Морі Оґай, один з найвідоміших літераторів Японії епохи Мейджі, почав 
відкрито ставити під сумнів принципи і політику уряду.

Очевидно, що стимулом для критичних творів Оґай цього періоду була не про-
сто відповідь на сучасні події; то був також і результат чотирьохрічного навчання в 
Німеччині (1884–1888 рр.), яке мало важливе значення для формування літератур-
них поглядів Морі Оґай. Його літературно-критичний спадок свідчіть про знайом-
ство з ідеями Ґартмана, Штірнера, Шопенґауера, Ніцше; він із задоволенням вивчав 
творчість Гете, Ґейне, Шекспіра та інших європейських письменників. Від часу його 
повернення до Японії та до смерті у 1922 році Оґай шукав варіанти розв’язання кон-
флікту між своїм внутрішнім світом і вихованням у  дусі конфуціанства й досвідом, 
що він набув під час навчання у Європі.

Проблема синтезу культур стає однією з найважливіших у літературі Японії, 
оскільки саме різнорідність естетичних засад Заходу та Сходу сприяли взаємотяжін-
ню. Співіснування та взаємодія традиції та сучасності – проблема, яка займає осо-
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бливе місце у творчості Морі Оґай. Герої його творів страждають від внутрішньо 
особистісних конфліктів, які розривають людину навпіл, страждають від боротьби 
між почуттям і обов’язком, розуміння того, що неможливо поєднати індивідуальну 
свободу зі служінням надособистісним цінностям.

У квітні 1912 року Оґай написав коротеньке ессе, де висловив свої погляди щодо 
протистояння між своїм традиційним японським вихованням та новими ідеями. Це 
ессе, яке має назву «Теїкен сенсей» («Вчитель Теїкен»), прославляє публіциста ран-
ніх років епохи Мейджі, який проповідував важливість і взаємодію ідей Заходу та 
Сходу.

Дослідниця Морі Оґай Хелен Хопер у своїй статті «Відповідь Морі Оґай на 
пригнічення інтелектуальної свободи» (1974 р.) пише: «Нова Японія є країною, де 
східна та західна культури тісно переплітаються. Деякі вчені заглиблюються у ви-
вчення східної, а деякі – західної культури, не враховуючи при цьому взаємозв’язок 
між ними. Такий погляд є упередженим. Сучасна епоха потребує вчених, які визна-
ють взаємозв’язок східної та західної культур, вчених, що «стоять на обох ногах»» 
[Hopper 1974, 382]. Оґай був саме таким вченим. Баланс між Сходом і Заходом став 
ключем до його розуміння конфліктів інтелігенції з урядом Мейджі. Ессе і псевдо-
романи Оґай, його вибір творів для перекладів, його літературно-критичні статті ча-
сів інциденту Котоку або «справи про образу трону» (1910-1911 рр.) відображають 
репресивні дії уряду. Це і змусило його виступити проти офіційної політики уряду на 
користь інтелектуальної свободи. 

Немає сумнівів в тому, що важливим досвідом, який Оґай отримав на Заході, було 
його ознайомлення з різними концепціями свободи. У Німеччині він дійшов висно-
вку, що «сприйняття свободи і краси» – найважливіша істина, яку Японія повинна за-
позичити у Заходу. У 1886 році Оґай опублікував дві статті в Мюнхенській «Загальна 
газета» («Allgemeine Zeitung») у відповідь на критичну доповідь, яка була представ-
лена німецьким геологом Е. Науманом, на тему «Земля і люди японських островів» 
(«Land und Leute der japanishen Inselkette», 1886 р.). У першій з двох статей, «Правда 
про Японію» («Die Wahrheit über Japan», 1886 р.), Оґай заперечував твердження На-
умана про те, що Японія на той момент послаблена процесом нав’язаного їй запози-
чення західного розвитку, який просто накладається на японські культурні традиції 
та принципово не підходить для її потреб. Оґай цитує питання Наумана: «Чи може 
абсолютне прийняття європейської культури послабити японську і, надалі, привести 
до знищення народу?» І сам відповідає: «Що це за «європейська культура», яка у 
разі її прийняття, несе в собі небезпеку знищення людей? Хіба справжня європей-
ська культура не полягає у визнанні свободи та краси в повному розумінні цих слів? 
Хіба таке визнання здатне знищити?» [Bowring 1979, 192]. Оґай вважав, що Японія 
має сприймати та приймати чужу культуру на всіх етапах свого сучасного розвитку, 
зберігаючи при цьому власні традиції та культуру. У той час як традиційні форми 
можуть бути збережені з міркувань естетики, Японії не завадило б уважно вивчити 
універсальний характер деяких істин, заснованих у ході довгої та успішної історії За-
ходу. Оґай переконався у тому, що деякі фундаментальні уявлення в західній традиції 
(наприклад свобода і краса) були основними для всього процесу сучасного розвитку, 
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і поки японці не навчаться розуміти це філософське коріння західного прогресу, «не-
має сенсу щось запозичувати»» [Bowring 1979, 194].

Однак, коли Оґай повернувся до Японії, він виявив, що його західне «визнання 
свободи» у філософських інтерпретаціях «індивідуалізму» та «універсалізму» не від-
повідає японським реаліям. У своїй статті «Роздуми про систему кана» («Канадзукай 
Ікен»), опублікованій у червні 1909 року, Оґай розглядав питання перегляду системи 
кана. Стаття була представлена як тези його виступу в Міністерстві освіти з метою 
обговорення можливості перегляду системи правопису. Він стверджував, що пере-
гляд системи кана повинен базуватися на основі її загального використання. Оґай 
вважав, що мова змінюється, і неприпустимо залишати систему правопису без змін. 
Такий підхід до проблем правопису не може залишитись без уваги. «Зміни особливо 
помітні у розмовній мові. Літературна ж мова змінюється під впливом змін у суспіль-
стві з досвідом, який набуває суспільство або народ. Тому після того, як мова стає лі-
тературною, не дивно, що й здатність виражати поняття вдосконалюється. Коли мова 
стає літературною, вона стає досконалою. Такий же підхід вірний і для системи кана, 
а вона є основою літературної мови» [Hopper 1974, 384]. Оґай вважав, що правила 
правопису повинні бути результатом свідомої та грамотної роботи.

Контраргументом на такі випади з боку Оґай були слова міністра освіти про те, 
що він не має повноважень змінити писемність таким чином, аби орієнтувати її на 
більшість населення країни. Оґай відповів, що це прямий обов’язок міністра осві-
ти. «Якщо наша національна система кана не використовується більшістю людей, то 
це, я вважаю, викликано неправильним управлінням нашої системи освіти. Система 
кана була створена багато років тому, і тоді уряд зміг забезпечити дотримання її ви-
користання широкою громадськістю. Таким самим чином нинішній міністр освіти 
міг би змінити систему кана для громадськості. Тільки так було б правильно вико-
ристовувати свою владу» [Hopper 1974, 385]. Оґай погоджувався з тим, що зміни у 
писемній мові повинні здійснюватися, але вони мають бути засновані на традиціях, 
і вирішення цього питання входить у повноваження вчених і чиновників. Тільки ця 
еліта суспільства зможе побачити «ожину, яка виросла на дорозі» [Hopper 1974, 385]. 
Така щира позиція Оґай стала для нього серйозним випробуванням вже через два 
місяці після того, як було опубліковано його промову в Міністерстві освіти. 

1 липня 1909 року повість Оґай під латинською назвою «Віта сексуаліс» вийшла 
в літературному журналі «Субару», а 28 липня офіційна цензура заборонила розпо-
всюдження та продаж цього номеру. «Віта Сексуаліс» була написана з полемічною 
метою: вона спрямована проти натуралістів, які приділяли багато уваги плотським 
насолодам і зображали людину рабом інстинктів. Така література, на думку Оґай, 
шкодила вихованню молоді. 

Оґай переклав роботи деяких європейських натуралістів японською мовою, 
оскільки вважав, що такі літературні твори повинні бути ретельно розглянуті япон-
ськими літераторами, але він не погоджувався з основними соціальними та стиліс-
тичними принципами руху натуралістів і написав ряд вельми критичних статей на 
твори Еміля Золя та деяких інших. Засуджуючи натуралістів за підміну літератури 
голою фактографією, за їх «втечу» в еґо-белетристику, Оґай одночасно визнавав за-
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слуги натуралістичної школи у наближенні літератури до життя. Однак водночас він 
вимагав від натуралістів поглибленого зображення духовної сутності людини, а не 
тільки копіювання її натури. Саме тому він і вирішив написати свою «натуралістич-
ну» повість і по-своєму показати сексуальне становлення молодої людини. 

«Віта Сексуаліс» поєднує в собі автобіографію та вигадку. Оповідання ведеться 
від імені професора західної та східної філософії Канаї Шідзука. З награною наїв-
ністю Канаї дивується: усе, що йому доводилося читати останнім часом, присвячено 
сексу; невже це і є головною метою літератури? Так він мотивує тему власних мему-
арів.

Щоразу під час прочитання натуралістичного роману він звертав увагу на те, що 
автор використовував кожен випадок з життя героя, щоб описати його сексуальні ба-
жання, а критики в один голос запевняли, що це і є справжнє життя. У той же час пан 
Канаї замислювавсь над питанням, чи було таке сприйняття вірним? Він підозрював, 
що, можливо, на відміну від інших людей він міг би бути байдужим до таких бажань, 
що він міг би мати екстраординарне природне відчуття життя, яке можна було б назва-
ти латинським словом frigiditas. Особливо, коли він читав роман Золя «Жерміналь», 
в якому читач спостерігає за стосунками між чоловіком і жінкою в поселенні робіт-
ників шахт, які живуть у злиднях. Пан Канаї розумів, що без ідеї, описаної автором, 
важко передати все жахіття життя, проте він гадав, що можна обійтися і без цього.

Канаї читав натуралістичні романи, і йому було смішно, коли автор мав намір 
сказати щось сумне; коли ж автор зображував гумор, Канаї ставало сумно. Будь-який 
натяк на еротику викликав у нього стійку відразу. Пан Канаї розмірковував так: блуд 
зустрічається всюди (випадки, коли робітник підглядає за жінками у банях, потім пе-
реслідує їх, нападає і ґвалтує). У багатьох країнах це звична річ. У західних газетах 
цим випадкам приділяють два-три рядочки в кутку сторінки, проте раптом по всій 
Японії такі випадки розрослися у величезну проблему. На думку професора, то було 
пов’язано з досить популярним у країні натуралізмом: блуд і натуралізм – це одне й 
те ж саме. «Впасти у блуд» – розповсюджений вислів. Інтернаціоналізм.  Пан Канаї 
змушений засумніватися: а чи насправді люди навколо стають еротоманами, чи він 
сам ненормально холодний і нечуттєвий? 

Пан Канаї не хоче йти шляхом попередників, він розмірковує про те, чи зможе за-
лишити слід у мистецтві та у серцях людей, якщо не намагатиметься щось написати. 
Але вибір буде точно правильним, якщо він спробує описати історію лібідо. Проте, 
відверто кажучи, він ніколи не задумувався про свої власні бажання, про те, як воно 
народилося, а згодом – розвинулось у ньому. Хіба він не міг дослідити ті бажання 
і написати про них? Якби він записував їх чітко, то зміг би зрозуміти їх. Тоді б він 
ймовірно знав, чи дійсно його сексуальне життя нормальне. Звичайно, він не міг пе-
редбачити результатів. Тому він навіть не здогадувався, чи буде це чимось таким, що 
він міг би показати іншим. 

Наступного року старший син пана Канаї має закінчити середню школу. Припус-
тимо, що пан Канаї має пояснити синові про сексуальне життя? Який спосіб обрати? 
Він відчував, що це буде надзвичайно важко. Нарешті він схвильований питанням, 
чи можна вирішити таку проблему шляхом опису історії свого власного сексуального 
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життя? Канаї відновлює в пам’яті дитячі та юнацькі хвилювання – від шести до два-
дцяти одного року; глави повісті так і називаються: «Коли мені було шість», «Коли 
мені було одинадцять» і т.п. Під час скрупульозного аналізу своїх відчуттів протягом 
низки років він дійшов висновку, що проблеми статі не заслуговують такої всеосяж-
ної уваги, яку їм приділяють натуралісти. 

Повість «Віта Сексуаліс» у порівнянні з натуралістичними творами, в яких яскра-
во зображені еротика та «істинне життя», здається менш цікавою та динамічною. 
Попри всі види описаних у новелі плотських розваг читач розуміє, що все у творі 
описується з посиланням на знайомих головного героя, а не на його власний досвід. 
Так, Канаї згадує, як у шість років йому потрапили на очі еротичні гравюри епохи 
Едо, що розбудили перший інтерес до таємниць людського тіла; у чотирнадцять років 
його уяву підігрів любовний роман Таменаґа Шюнсуй «Сливовий календар кохання». 
Після закінчення університету він уперше потрапив на вечірку з гейшами й відчув 
огиду до їх професійних залицянь. Сам Канаї як головний герой до кінця повісті 
залишається незайманим. Після своїх перших відвідин «веселого кварталу» він був 
розчарований і завжди згадував про це зі смутком: «І це було задоволення сексуаль-
ного бажання? Невже зараз відчуття любові у моєму серці стало більшим, ніж було 
до цього? Як смішно, подумав я» [森鴎外]. Наприкінці повісті, коли Канаї перечитує 
свої одкровення, у нього виникає питання: «... Чи можу я показати це іншим? Є речі, 
які роблять всі, але не говорять про це» [森鴎外].

Коли повість з’явилася в пресі, її назва злякала цензорів: не вдаючись у справжні 
авторські наміри, її назвали «надзвичайно натуралістичною» і заборонили, як не-
пристойну. «Сьомий номер “Субару” вилучили через “Віта Сексуаліс”, – писав Оґай 
своєму другові Како Цурудо. – Чесно кажучи, я був до того майже готовим. Років 
десять назад точно так само сторонилися  живопису з оголеною натурою. Доки у нас 
зрозуміють що до чого, знадобиться ще десять років» [Иванова 1982, 78]. Справжня 
реакція Оґай на заборону своєї роботи невідома. Тим не менш, твори, опубліковані у 
наступному 1910 році вказують на те, що Оґай не в змозі реально впливати на події у 
країні вирішив занятии позицію «сторонього спостерігача»: з 1912 року він перейшов 
до написання переважно історичних творів на традиційну для середньовічної япон-
ської літератури тематику, а саме: життя самураїв, їх відданість даймьо та імператору.
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ХУдоЖні оБраЗи В китайСькій  
та японСькій поеЗіЇ МалиХ ФорМ (компаративний аналіз)

В статті розглядаються функціонування та конотація образів природи у ки-
тайських та японських віршах малих форм, вказується їхнє символічне значення. 
Представлені спільні мотиви, теми та прийоми поезії китайських та японських по-
етів. Також розглядається новий жанр китайської поезії поч. ХХ ст. – короткі вірші 
сяоши, започаткований поетесою Сє Бінсінь на зразок форм японської та індійської 
поезії. Досліджуються впливи японських хайку і танка на творчість Сє Бінсінь, у 
творах якої яскраво простежується синтез традиційних і новаторських образів. 

Ключові слова: сяоши, хайку, танка, художній образ, символ, мотив, традиційна 
тематика

В статье рассматриваются функционирование и коннотация образов природы 
в китайских и японских стихотворениях малых форм, указывается их символичес-
кое значение. Представлены общие мотивы, темы и приемы поэзии китайских и 
японских поэтов. Также рассматривается новый жанр китайской поэзии нач. ХХ 
в. – короткие стихотворения сяоши, основанный поэтессой Се Бинсинь на приме-
рах форм японской и индийской поэзии. Исследуется влияние японских хайку и танка 
на творчество Се Бинсинь, в произведениях которой ярко прослеживается синтез 
традиционных и новаторских образов.

Ключевые слова: сяоши, хайку, танка, художественный образ, символ, мотив, 
традиционная тематика

The article deals with the usage and connotation of nature images in Chinese and 
Japanese verses of small forms, their symbolic meaning is depicted. Common motifs, themes 
and techniques of writing of Chinese and Japanese poets are presented. Also, a new genre 




