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СЛОВУ ТІСНО, ДУМ ЦІ ПРОСТОРО

Історія японської літератури ділиться на періоди, 
пов’язані з політичними подіями в країні.

Найдавніший з них, коли столиці мікадо мінялися 
з кожним новим правителем в умовах кочового 
життя.

710 року столиця встановлюється в місті Н ара (про
вінція Ямато). З цього часу починається Нарський 
період, який охоплює V III сторіччя; тоді бурхливо 
розвиваються література, мистецтво й архітектура. 
Водночас це була доба китайського впливу та поши
рення буддизму.

Як відомо, на початку V сторіччя Японія прийняла 
китайську писемність через Корею, а в кінці IX ви
ник японський силабічний алфавіт, що постав із ки
тайських ієрогліфів, пристосованих до японської мови.

У Нарський період з ’явилися перші японські книж 
ки. Це насамперед «Кодзікі» — історичний літопис, 
написаний сумішшю китайської та японської мов.

Друга книжка — теж літопис — «Ніхонгі», писана 
китайською мовою, вийшла приблизно в 720 році рів
ночасно з «Кодзікі». «Ніхонгі», автором якої був 
принц Тонері та інші вчені, містить різні перекази, 
легенди, описує заселення японських островів, битви 
з тубільцями та інші історичні події. Тут знаходимо 
теж зразки японської поезії, відтворені фонетичним 
способом.

Протягом Нарського періоду японська література 
значно розвинулась. Появляються ліричні вірші, 
елегії.

Поезія Нарського періоду зібрана в антології «Ман- 
йосю», до якої ввійшло понад чотири тисячі триста
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творів, і охоплює період в 130 років, починаючи з 
кінця V II століття.

У 794 році столицю переведено до «міста миру» 
Хейан-дзіо (зараз Кьото), звідки і назва нового пе
р іод у— Хейанський, що тривав від 800 до 1186 року. 
Починається доба класицизму. Але японська літера
тура перебувала ще під великим впливом буддизму. 
Як і раніше, поети належали до дворової знаті. 
Помітну роль в літературі відіграють жінки, що пи
шуть народною мовою, в той час як чоловіки — тільки 
китайською.

Хейанський період знаменується появою антології 
«Кокін-вака-сю», або скорочено «Кокінсю», виданої 
922 року за дорученням мікадо Дайго. До неї вві
йшло понад тисячу віршів. Поступаючись «Манйо- 
сю» змістом, «Кокінсю» перевершила першу антоло
гію досконалістю поетичної майстерності. Серед ум і
щених творів виділяються поезії Арівари Наріхари 
та поетеси Оно-но Коматі.

Переведення столиці до Камакури дало початок 
однойменному періоду (1186— 1332), що відзначився 
спадом у розвитку літератури та мистецтва в умо
вах панування військових та поширення буддизму. 
Перше місце посідають історичні твори.

Наступні періоди Намбоку-ціо (1332— 1392) та Му- 
ромаці (1392— 1603) — доба занепаду японської л і
тератури. Найвидатнішим письменником того часу 
вваж ається Кенко-хосі. Головний твір його «Цуредзу- 
ре-гуса» («Нариси з нудьги») — збірник роздумів, 
повчань та похвал на адресу буддизму і одночасно 
прославляння людських розваг.

Тоді ж  виникає такий ж анр поезії як лірична дра
ма з музичним супроводом і танцями. Найвидатніша 
з них — «Такасаго».
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Після Муромаці — знову розквіт художньої твор
чості та різних галузей науки. Це Едоський період 
(1603— 1867), що починається з перенесенням столиці 
до Едо. Занепадає буддизм, місце якого займає кон
фуціанство.

Найвідоміші письменники XVII століття — т. зв. 
кангакуся, тобто розповсюджувачі кангаку — китай
ської філософії, літератури та науки. Рух цей очолив 
Ф удзівара Сейква. Його філософський твір «Кана- 
Сейрі» мав величезний вплив на все духовне життя 
японського суспільства.

З 1868 року, після буржуазної революції, на зміну 
багатовіковим феодальним відносинам поступово при
ходять в Японію відносини капіталістичні. В епоху 
капіталізму з ’являються нові твори з соціально заго^ 
стреною проблематикою.

* * *

Японська поезія з давніх давен поруч із довгим 
віршем (нага-ута) культивує стислі форми — танка 
і хдкку  (хайку).

Танка (коротка пісня, виникнувши ще в Нарський 
період, протягом сторіч утримувала першість в пи
семній літературі. Ц е була спочатку поезія придвірна, 
хоч серед поетів було немало таких, що не належали 
до аристократії. Зміст цих віршів був тісно пов’я за
ний з середовищем, в якому вони створювались. Це 
короткий експромт з якогось приводу, життєвого ви
падку,— поетичний вираз емоцій чи роздумів. Виро
бився і певний метричний канон: танка — вірш на 
тридцять один склад, що включає в себе дві півстро- 
фи (у першій — три рядки, в другій — д в а ) . Рядки 
мають відповідно 5—7—5 і 7—7 складів.

Японська мова побудована на коротких складах з
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однією голосною, або голосною з приголосною. К ож 
ний склад закінчується однією з п’яти голосних, що 
мають однакову довжину. Ц я мова не знає наголосу, 
отже, і ритму, котрий в європейських мовах побудо
ваний на чергуванні довгих і коротких складів. Тому 
особливості віршованого тексту в Японії, що відріз
няє його від прози, полягають на чергуванні рядків 
по п’ять і сім складів. На такому ж  принципі побу
дована танка.

Хокку — ще стисліша форма поезії: складається з 
сімнадцяти складів (власне, із танки вилучено остан
ні два рядки і залишився тривірш (5—7—5 складів). 
Цей жанр походить з народної поезії. Хокку — вір
шована мініатюра про природу і життя людини в їх 
єдності І взаємозв’язку. Пори року передаються, як
що не прямо називаються, усталеною системою слів, 
які дають зрозуміти, про який сезон ідеться. Скажімо, 
про весну нагадуватиме вишня в цвітінні, дикі гуси 
наведуть на думку про осінь тощо.

Приводом для написання хокку є якийсь конкрет
ний факт, явище, подія. Це малюнок узагальненого 
характеру, переданий кількома штрихами. Поет, зв а
жаючи на стислість форми, не розкриває повністю 
образу, а швидше натякає про нього, цим самим при
мушує читача домальовувати картину, штовхає до 
роздумів, активізує уяву. Без домислювання немож
ливе сприйняття віршів цього жанру. Нелегко одразу 
вловити підтекст цих лаконічних перлин.

Ось хокку Басьо:

Озеро старе.
Ж абка плигнула, і плеск 

в тиші пролунав.
(«Старе озеро»).
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Прихована думка: життя людини — коротка мить, 
яка вривається у вічний спокій.

Хокку й осо «Холодний місяць»

Снігу холодніш 
чую сяйво місяця 

в сивині моїй

створює сумовитий і розважливий настрій: ідуть 
роки, настає старість, і це невесело усвідомлювати, 
але час дарує людині досвід і високу мудрість («си
вина» — символ мудрості).

В тривірші

З дому ідучи 
Я побачив на вербі 

спійману весну!
(Хокку Тодо «Весна»)

не тільки картинка замилування поета весняною при
родою; вірш штовхає на роздум про нездоланність 
життя в круговерті подій (верба оживає, «піймавши» 
весну).

Основоположником ж анру хокку вважають Яма- 
дзакі Сокана (1465— 1553).

Цей новий жанр набув такої популярності, що не
вдовзі імператорським декретом керівником всіх шкіл 
хокку було призначено поета Тейтоку (1570— 1653).

Завдяки відомим майстрам того часу (Сокан, Мо- 
рітаке, Тейтоку, Тейсіцу та Сойн) хокку особливо 
процвітає. Крім школи Тейтоку, Сойн заснував свою — 
«Данрін», а згодом «Едозу». Але шукання згаданих 
шкіл пішли не на користь японській поезії. Поети 
захопились технікою, а зміст відсунули на задній 
план. Хокку характеризувала пуста декоративність.
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Новий етап у розвитку цього ж анру відкрив |эасьо; 
який підняв хокку на небувалу висоту. В основу своїх 
творів автор вклав глибину почуттів, філософську 
думку і витонченість^слова. Незабаром навколо нього 
зібра^бся^чим ало талановитих поетів-послідовників 
(серед них Рансецу, Кікаку, Йосо та інші).

Після смерті Ісса, останнього з видатних поетів 
феодальної Японії, жанр хокку на довгий час втра
чає своє значення в японській літературі. Відновив 
цей ж анр в кінці XIX століття поет М асаока Сікі 
(1867— 1902), послідовник традицій Басьо. Сікі — ос
новоположник реалізму «сясей» («малювання з на
тури»). В цьому ж  ключі писав Кьосі.

В поетів-професіоналів досі переважала лірика 
природи.

Пізніші школи, які виникли на основі реалізму Сікі, 
сповнюють хокку соціальним змістом, утверджують 
демократичні устремління й тенденції (наприклад, 
«Прогресивний рух хокку», «Ш кола авангарду»).

Хокку настільки популярні в Японії, що їх  скла
дають і в народі. В простолюдді, особливо в міських 
низах, хокку набирають жартівливо-сатиричного за 
барвлення, вирізняються дотепністю і влучністю слова.

Пропонована книга — перша спроба ознайомити 
українських любителів поетичного слова із зразками 
японських віршів-мініатюр, створених японськими 
поетами з кінця п’ятнадцятого до початку двадцятого 
століття, тобто в класичний період існування хокку, 
одного з найпопулярніших ж анрів японської поезії.

Як уж е мовилось, структура японської мови дуже 
різниться від структури європейських мов. Японські 
вірші не мають наголосів і рим. Зате вони суворо 
дотримуються кількості складів. У перекладах хокку 
українською мовою використано хорей, що найближче
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відповідає ритміці оригіналу. Відтворено також х а
рактерний розмір їх.

Японські поети і зараз пишуть хокку. Адже цей 
ж анр не втратив досі своєї свіжості. Хокку читають 
у багатьох країнах світу. Сподіваємося, що вони 
знайдуть свого читача і на Україні.

Омелян Масикевич
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Бакусуй

Справжнє прізвище — Хорі

1720—17S3

ВЕСНЯНИЙ МІСЯЦЬ

Місяць весняний.

А мене запитують, 

чом я задививсьІ

і



ДУХМЯНА НІЧ

О духмяна ніч!

Хто зупинитьсяf щоб вдвох

милуватись нам?

2



Басьо

Автонім — Манефуса Мацуо

1644— 1694

МІСТ СЕТИ

Ллє травневий дощ. 

Притаївся Сети міст 

в дощовій імлі.



ЦИКАДИ

Хто їх скрекіт чув,

не помітив, як вони

скоро гинуть всі.
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ВОРОН У ЗИМОВИЙ ДЕНЬ

День зимовий. Сніг.

Ворон, осоружний всім,

миловидом став.
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МАЛІ КОМАРІ

В хаточці моїй

комарі малі лише

і нічого більш.

б



КІНЕЦЬ РОКУ

Знову рік минув,

я ж мандрівця бриль, взуття

досі ще ношу*
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ГОРА ФУДЗ І В ДОЩ

Навіть в дні, коли

гору оповив туман,—

вся вона в красіІ
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СТАРЕ ОЗЕРО

Озеро старе.

Жабка плигнула, і плеск

в тиші пролунав.



РІЧКА МОГАМІ

А Могамі десь

кулю сонячну жарку

в море занесла!

Ю



НІМИЙ МЕТЕЛИК

О метелику!

Вмів би ти пісень співать —

вже б у клітці був!

и



КІШЕЧКА к р и ч и т ь

Кішечка кричить.

Каша їй не по нутру,

чи закохана?..

12



ВІТЕР НАД ГОРОЮ ФУДЗІ

Як би я хотів 

з Фудзі трохи вітру взять 

в віяло домів!

із



ГОЛОС УНОЧІ

Голос уночі!

Чи не місяць заволав?

Ні, то спів зозуль!

14



В

ГОРОБЕЦЬ І БДЖОЛА

Мій горобчикуІ

Хай над квіткою бджола

погуде, облишІ

15



СНІЖИНКА

Гей, до світла всі!

Чи не гарна? Позирніть

на сніжинку цю!
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НІЧ НА ГОРІ ХАГУРО

Прохолодна ніч.

Пад Хагуро в небесах

місяць став серпом.

17



ДИКІ КАЧКИ

Море вкрила ніч.

Стали ледве чутними

голоси качок...

18







САМОТНІСТЬ

Тільки я один

восени в вечірній час

шляхом цим іду.

19



МЧИТЬ МОГАМІ

Вдаль Могамі мчить,

теплі весняні дощі

з хвилями несе.

20



ТИШИНА

Тишина якаI

Тільки скрекоти цикад

чути серед скель.

21



в

ТРОЯНДА

Ох! Троянду ту,

що над шляхом виросла,

кінь недавно зів !

22



м і с я ц ь  у  в і к н і

Гасу вже нема

в лампі — місяць уночі

світить у вікно!

23



ПЕРЕКУПКА 3 ПИРОГАМИ

В правій — пиріжок,

лівою волосся жмут

змахує з чола.



ОСІНЬ

Осінь. Ранній смерк.

ПавІть гола, а на ній

гайворон сидить...

25



Д ЗВ ІН

Хмари квітів. Де,

де гуде — в Асакуса

чи в У єно дзвін?

26



Бонтьо

Справжнє прізвище  — Нодзаво 

? —  1714

ХМАРИ

В небі смуги хмар 

тихо есе кудись пливуть, 

й місяць серед них.
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Бусон

Справжнє прізвище— Танігуті (Носа) 

1715—1783

МОЛОДА ЗЕЛЕНЬ

Фудзі лиш одну 

не покрила листям ще 

зелень молода!

28



ЖОВТІ ХРИЗАНТЕМИ

В світлі ліхтарів

барву розчинив свою

жовтий пишний цвіт.



мотиль

Спека. В храмі дзвін.

На його краю мотиль

солодко заснув.

зо



БЛИСКАВКА НАД МОРЕМ

Блискавка із тьми!

І рибалка у ту мить

в море кинув сіть!



НА РІЧЦІ

О, яка краса -

з черевиками в руках

хлюпатись в воді!

32



ОЧІКУВАННЯ

Кроків шамотню

чути — листя шелестить.

Жду я — не діждусь.

S3



Дейкін

Дати життя невідомі

ЗОРІ ТА МІСЯЦЬ

Зіроньки малі!

Цей осінній місяць вас

зовсім засліпив!
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Ецуїн (О цуїн)

Автонім — Оті Юдзо 

1656—1739

МІСЯЦЬ ВЧОРА ВНОЧІ

Вчора як світив 

місяць! Непомітно ніч 

перейшла у день.
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МАКИ

Як легесенько,

падаючи до землі,

кружить маків цвіті



Ісса

Автонім — Кобаясі Ятаро

1763—1827

СОЛОВЕЙ

І перед князем 

соловей витьохкує 

ті самі пісніІ
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МІСЯЦЬ ЗА ГОРОЮ

Місяць з-за гори

світить милостиво й тим,

хто краде квітки.

38



СЛІПЕНЬ

Сліпня ти залиш!

Хто зна, може, він прийшов

в гості до квіток!
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ЛАСТІВЦІ

Відлітаєш ти?

Як повернеш, не забудь,

ластівко, мій дім!



МЕТЕЛИКИ

Любляться ж вониІ

Після смерті мотилем

відродитись би!



ОСИРОТІЛИЙ ГОРОБЕЦЬ

Ти, горобчику

одинокий, мчи сюди:

ми пограємосьІ
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СЮДИ, ГОРОБЧИКУ!

Йди. горобчику!

Клаптик ось біля дверей

не засипав сніг!
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Йосо

Автонім — Наїто Райнмон

1661-1704

ХОЛОДНИЙ МІСЯЦЬ

Снігу холодніш 

чую сяйво місяця 

в сивині моїй.
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БІЛА БЕЗМОВНІСТЬ

Сніг укрив кругом

і поля , і пагорби,—

все заполонив.
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Кікаку

Справжнє прізвище — Еномото, 
згодом — Такарай

1660—1707

НЕПЕВНІСТЬ

Вранішня зоря.

Що там, в небі? Купи хмар 

чи вишневий цвіт?
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ВЕРБИ

Захід сонця. Враз

повз зелені купи верб

пролетів кажан.
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ВИШНІ

Мов засніжені,

стали вишні навесні...

Вік їх не забуть!
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ПЕРША ПІСНЯ СОЛОВЕЙКА

Голови схиліть,

друзі! Соловейка спів

вперше пролунав!
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в

ПРОЩАННЯ

Місяць майже згас.

Чуєиі'бо зозулі спів?

Час прощатися.

з о



СЛІПЕ ДИТЯ

Невидющого

мати глянуть привела

на вииіневии цвіт.
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ЛАСТІВКА

Понад баштою

високо у небеса

ластівка летить.



МІЙ ЧОВЕН

Човен мій малий

мчить над хвилями, а в нім

краб на дні повзе.

53



КВІТИ

Сутінки тремтять.

Запах квітів звідусіль

безліч їх навкруг.



дощ

Дощ надворі йде.

Жінка у самотині

дивиться в вікно.
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СНІГ

Сніг! Це перший сніг!

Чи сьогодні Справді хтось

в хаті ще сидить?!
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Къороку

Справжнє прізвище — Морікава

1655—1715

ОСІННЯ БУРЯ

Вмить опудало 

здула подихом одним 

буря восени!
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Кьосі

Справжнє прізвище — Такахама

1874—1958

ОСІННІЙ ДЕНЬ

О чудовий день!

Куди хочете, мене, 

ноги, понесіть!
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Къохаку

Справжнє прізвище — Кусакабе

? — 1698

В УЕНО

Людям в хмурий день 

замість сонця світиться 

тільки вишні цвіт!
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Масахіде

Справжнє прізвищ е  — Мідзута

1656—1723

МІСЯЦЬ НАД МОЄЮ ДОМІВКОЮ

Двір згорів дотла.

Вже до місяця нема 

жодних перешкод,
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Морітаке

Справжнє прізвище — Аракіда 

1472—1549

ЛИСТ ЧИ МЕТЕЛИК?

Чи зів'ялий лист 

знов на гілочку вернувсь? 

Ні, метелик це!
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Оцую

Справжнє прізвище — Накагава

1674—1739

ПІЗНЯ ОСІНЬ

Перш ніж відійти, 

сипле осінь на стежки 

листя золоте.



Ранко

Автонім — Такакува Тадаясі

1726— 1799

МІСЯЦЬ ПЛИВЕ

Тепла літня ніч.

То пірне, то вийде знов 

місяць із-за хмар.
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ВЕЧІРНІЙ ДИМ

Зрідка тут і там

з снігу білого встає

надвечірній дим.



Рансецу

Справжнє прізвище — Хатторі 

1653—1707

КРАПЛИНИ РОСИ 

Вранішня роса!

З  гілочки на гілочку 

ти перекотись!



ПОВНИЙ м і с я ц ь

Місяць у  ПІТЬМІ

розмальовує сосну

на небеснім тлі.
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СЛИВА ЦВІТЕ

Все тепліш, тепліш...

Брость за бростю білий цвіт

розпускається.
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ОСІНЬ

Осінь надійшла.

Чи фіранку не вона

сколихнула, га?



ЦВІТУТЬ ХРИЗАНТЕМИ

Килим хризантем.

Пурхай же, метелику,

нижче понад ним!
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Рогецу

Справжнє прізвище — Тойома 

1666—1751

ОСІННЯ БУРЯ

Осінь. Бурі свист!

Та застигли і стоять 

хмари в небесах.



Рюсуй

Дати життя невідомі

ЗАБЛУДЛЕ ДИТЯ И СВІТЛЯЧОК

Хлопчик заблудивсь,

плаче і однак біжить

вслід за світлячком!
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Рьота

Справжнє прізвищ е — Иосікава

1707— 1787

ЛИСТОПАД

О, той листопад!

Ніби вже ніколи більш 

не цвісти весні!



Сарен

XVПІ століття

КРИК ЦИКАД

Спека! Крик цикад

полум'ям піднявсь до хмар,

нерухомих хмарІ
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Сідо

Справжнє прізвищ е — Футіку 

Дати життя невідомі

СТАРИЙ ЧЕРНЕЦЬ

Плащ наопашки, 

дивиться старий чернець 

на вишневий цвіт...
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C m

Автонім — Масаока Цуне норі

1868—1902

ГЛІЦИНІЇ

Важко звісили 

голови гліцинії.

Мабуть, буде дощ.
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БІЛІ ТРОЯНДИ

Вечір. Вітерець.

Так легесенько тремтять

пелюстки троянд...
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ч е р в о н и й  п л ід

У моїм саду

плід червонобокий ось

на снігу лежить.
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Сіко

Справжнє прізвище — Кагамі 

1664—173!

КЛЕНОВЕ ЛИСТЯ

Поки не опав, 

він такий привабливий, 

той кленовий лист!
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Содо

Автонім — Ямагуті Нобуакіра 

1641—1716

МОЯ ТІНЬ

Ясний місяцюІ 

Тінь моя зі мною йде, 

аж додому йде!



Сойн

Справжнє прізвище — Нісіяма 

1604—1682

МІСЯЦЬ СЬОГОДНІ ВНОЧІ

Навіть вишні цвіт 

не зрівняється вночі 

з місяцем ясним!
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ЗОЗУЛЯ КУЄ

Всі зозулі спів

слухайте! І вам, боги,

теж послухать варт!



ТАЄМНИЦЯ КОХАННЯ

«Від жари змарнів»,—

я сказав, і по лиці

сльози потекли.







Соно-Йо

Справжнє прізвище — Сіва

1649-1723

ОСІННЯ БУРЯ

Буревій який!

Чують листопаду шум 

і валують пси.
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Сюсікі

Справжнє прізвище— Оме 

1668—1725

ВИШНЕВИЙ ЦВІТ

О вишневий цвіт, 

що над муром,— бережись! 

П'яні он ідуть!



Сьохаку

Справжнє прізвище — Еса 

1649—1722

ЗОРЯНА НІЧ

Зорі мерехтять,

О, як високо вони 

і які ясні!
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Тайзі

Справжнє прізвище — Тан (Сумі) 

1709—1772

КВІТУЧА ГІЛКА

«Вітку рвать не слід»,— 

він сказав мені й зірвав 

гілочку в цвітуІ



СОЛОВЕЙКО В НЕВОЛІ

Соловейко мов

і не бачить клітки дріт —

так розщебетавсь!
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Тейсіцу

Справжнє прізвище — Я су бара 

1609—1673

ВИШНІ НА ГОРІ ЙОСІНО

Я сказав лиш: «О!» — 

як на Йосіно-горі 

цвіт вишневий вздрів.
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МІСЯЦЬ УПОВНІ

Ясний уповні —

мовби куля крижана

в небесах нічних.
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Тейтоку

Справжнє прізвище — Мацунага

1570—1653

МІСЯЧНА НІЧ

Як же місячно!

Люди, не сидіть в хатах: 

спати можна вдень!
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Тійо-Ні,

Справжнє прізвище — Фукуда 

1701—1775

ПОВІЙ

Обмотав повій 

у колодязі відро:

«Дай, сусід, води!»
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СЛИВОВИЙ ЦВІТ

Тому, хто зламав,

запах все ж таки дає

гілка в цвітові.
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МІСЯЧНА НІЧ

Навіть в бідному

одязі розкішні ми

в цю чудову ніч!
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ДАЛЕКИЙ МІСЯЦЬ

Місяць осяйний

так далеко зостававсь,

хоч я йшла і йшла!
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Тодо

Справжнє прізвище — Куріта 

1748-1814

ВЕСНА

З дому ідучи„ 

я побачив на вербі 

спійману весну!



Торахіко

Справжнє прізвище — Терада 

1878 -  ?

ФЕЙЄРВЕРК

Фейерверк ген-ген 

спалахне, погасне, й знов 

темно, як раніш...
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Ф ухаку

Справжнє прізвище — Кавакамі 

1714— 1807

ДЖ ЕРЕЛ О

Змити пил із ніг 

у прозорім джерелі 

не насмілюсь я.
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Яю

Автонім — Йокой Токіцура

1649—1723

НОВИЙ РІК

Шлю тому привіт, 

хто до мене в Новий рік 

вперше топче сніг!
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ВЕЧІР

Свіжо врешті-рештІ

Затихає крик цикад,

світлячки мигтять.



ЗІВ ’ЯЛЕ ЛИСТЯ

Листя ж на землі!

Чи воно і справді все

на гілках було?

по



П РИМ ІТКИ

Б а к у  с у й  (1720—1783).
Справжнє прізвище — Хорі. В молодості захоплю

вався творчістю Сіко і Оцую, ставши учнем остан
нього.

Б а с ь о  (1644— 1694).
І Справжнє ім’я та прізвище — Манефуса Мацуо. 
|Народився в Уено (провінція Іга). Замолоду перебу
вав при дворі князя Тодо, який с т а в , для нього 
учителем, відкривши красу хокку. Після його смер
ті Басьо жив самітно, довгі роки мандрував. В ід
мовившись від усіх земних благ, поет дуже бідував, 
заробляючи на хліб як каліграф, а то й як помічник 
куховара.

Коли Басьо виповнилося ЗО років, багатий купець 
подарував йому хатину в Едо, в якій Басьо багато 
Часу віддав праці над собою. Через деякий час навко
ло нього зібрався гурток видатних поетів та худож 
ників. Коли хата згоріла, друзі збудували нову, але 
він невдовзі покинув Едо і знову пішов у мандри. 
Його супроводило кілька учнів.

Поет глибоко любив природу. Ц я любов відчуває
ться в кожному рядку хокку. Басьо мав понад 3000 
послідовників. Найближчими його учнями були тала
новиті поети Кікаку, Рансецу, Кьорай, Иосо, Кьороку, 
Сіко, Сампу, Яга, Ецуїн та Хокусі — «десять мудре
ців», як їх звичайно називають.

Б о н т ь о  (?—-1714).
Справжнє прізвище — Нодзава. Народився в Ка- 

надзаві, феодальній столиці провінції K ara. Був ліка
рем. Співпрацював з поетом Кьораєм. Його дружина 
Уко — відома поетеса хокку.

Б у с о н  (1715—1783).
Справжнє прізвище — Танігуті (И оса). Другий піс- 

ля^Басьо майстер хокку. Відомий також як таланови
тий художник.

Д  е й к і н (дати життя невідомі).
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Е ц у ї н (О ц у ї н) ( І656— 1739).
Справжнє прізвище — Оті, ім’я — Юдзо. Народив

ся в провінції Етіго. Один з перших учнів Басьо.

І с с а (1763— 1827).
Справжнє прізвище Кобаясі, ім’я — Ятаро. Н аро

дився в сім’ї хлібороба. Ще з дитинства виявив пое
тичні здібності. В шестилітньому віці залишився без 
матері. Коли йому сповнилося 14 років, іде до міста 
Едо. Ж иве там в злиднях. Тут вивчає хокку в пое
тичній школі, заснованій Содо (Ямагуті), послідов
ником Басьо. Залишив багато поетичних творів, зо
крема 6000 хокку.

Й о с о  (1661— 1704).
Справжнє прізвище — Н аїто, ім’я — Райнмон. Н а

родився в сім’ї самурая (провінція О варі). Відмо
вився від військової кар’єри, проживав скромно в 
Фукакусі, передмісті Кьото. Йосо — один із десяти 
знаменитих учнів Басьо.

К і к а к у  (1660— 1707).
Справжнє прізвище — Еномото, згодом — Такарай. 

Народився в Едо в сім’ї лікаря. З 15-и років стає 
учнем Басьо, тоді й прибрав псевдонім Кікаку. П ра
цював лікарем. Потім разом із своїми друзями, пое
тами Рансецу і Харіку, пішов мандрувати. Кікаку 
став професіональним учителем поезії, відігравши ве
лику роль в розвитку хокку. Учні його заснували зна
мениту школу «Едозу».

К ь  о р о к у  (1655—1715).
Справжнє прізвище — М орікава. Учень Басьо. Поет 

І художник.
К ь о с і  (1874— 1958).

Справжнє прізвище — Такахама.
К ь о х а к у  (?— 1698).

Справжнє прізвище — Кусакабе.
М а с а х і д е  (1656— 1723).

Справжнє прізвище — М ідзута.
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М о р і т а к е  (1472— 1549).
Справжнє прізвище— Аракіда. Убогий священик 

храму богині сонця в Ізе. Склав понад 1000 хокку. 
Один з «шести мудреців хокку».

О ц у ю  (1674— 1739).
Справжнє прізвище — Н акагава. Поет школи Ба- 

сьо. Був керівником школи хокку в Ісе.
Р а н к о  (1726— 1799).

Справжнє прізвище — Такакува, ім’я — Тадаясі. 
Мав кілька псевдонімів. Автор літературознавчих 
праць.

Р а н с е ц у  (1653—1707).
Справжнє прізвище — Хатторі. Як і Кікаку — один 

з найвидатніших учнів Басьо.

Р о г е ц у  (1666— 1751).
Справжнє прізвище — Тойома.

Р ю с у й  (дати життя невідомі).

Р ь о т а  (1707— 1787).
Справжнє прізвище — Йосікава. Підписувався 

теж — Осіма Харутака. Народився в місті Осіма про
вінції Сінано, проживав в Едо. Заснував літературну 
школу, мав багато учнів. Надзвичайною популярністю 
перевершив Бусона. Видав понад 200 збірок поетич
них творів.

С а р е н  (XVIII століття).
С і д о  (дати життя невідомі).

Справжнє прізвище — Футіку.
С і к і  (1868— 1902).

Справжнє прізвище — Масаока, ім’я — Цуненорі. 
Народився в Мацуямі. Очолив рух за відродження 
хокку та вака. Сікі — один з найкращих поетів нового 
часу.

С ік  о (1664— 1731).
Справжнє прізвище — К аїамі. Починав навчання в 

Рьото, потім у Басьо. Був буддійським священиком, 
згодом став лікарем.
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С о д о  (1641— 1716).
Справжнє прізвище — Ямагуті, ім’я — Нобуакіра. 

Народився в провінції Кай, вивчав конфуціанство в 
Едо. У Кьото проходив школу хокку в Кітамури Кі- 
гіна. Згодом осів в Едо і став другом Басьо.

С о й н  (1604— 1682).
Справжнє прізвище — Нісіяма. Був військовим, 

потім священиком. Очолював відому школу хокку 
«Данрін».

С о н о - й о  (1649— 1723).
Справжнє прізвище — Сіва. Відома поетеса.

С ю  с і к і  (1668—1725).
Справжнє прізвище — Оме. Відома поетеса.

С ь о х а к у  (1649— 1722).
Справжнє прізвище — Еса.

Т а й г і  (1709— 1772).
Справжнє прізвище — Тан (Сумі). Спочатку мав 

літературне ім’я Суйго (як учень Кумоцу Суйкоку), 
а з 1748 р.— Тайгі. Разом із Бусоном, учнем якого 
став згодом, працює над очищенням хокку від вуль
гаризмів.

Т е й с і ц у  (1609— 1673).
Справжнє прізвище — Ясубара. Учень Тейтоку. 

Д уж е вимогливий до своєї творчості. Став знамени
тим учителем. З його школи вийшло чимало видатних 
поетів хокку.

Т е й т о к у  (1570— 1653).
Справжнє прізвище— Мацунага. Написав правила 

складання хокку. Завдяки своїй ерудиції і таланту мав 
доступ до царського двору. З- школи Тейтоку вийшло 
багато знаменитих поетів.

Т і й о - Н і  (1701— 1775).
Справжнє прізвище — Фукуда. Найвидатніша япон

ська поетеса. Народилася в провінції K ara в сім’ї ро
бітника, одружилася з бідняком. Овдовіла в 27 років, 
після чого присвятила себе поезії. Прийняла черне
чий сан, звідки й приросток «Ні» (черниця).
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Т о  д о  (1748— 1814).
Справжнє прізвище — Куріта.

Т о р а х і к о  (1878—?).
Справжнє прізвище — Терада.

Ф у х а к у  (1714— 1807).
Справжнє прізвище — Кавакамі. Учень Рьота. П ро

живав у місті Осака, займаючись торгівлею.
Я ю  (1701— 1783).

Справжнє прізвище — Иокой, ім’я — Токіцура. Ав
тор двох поетичних збірок. Сучасник Бусона та Тійо- 
Ні. Багато зробив для розвитку хокку, які занепали 
після смерті Басьо.



З М І С Т

Слову тісно, 
думці просторо. 

Омелян Мйсикевич 
V—XI

ХОККУ

Бакусуй  
Весняний місяць 

1

Духмяна ніч 
2

Басьо

Міст Сети
3

Цикади
4

Ворон у зимовий день
5

Малі комарі
6

Кінець року
7

Гора Ф удзі в дощ
8

Старе озеро
9

Річка Могамі
10



Німий метелик
и

Кішечка кричить 
12

Вітер над горою Фудзі
13

Голос уночі
14

Горобець і бджола
15

Сніжинка
16

Ніч на горі Хагуро
17

Днкі качки
18

Самотність
19

Мчить Могамі
20

Тишина
21

Троянда
22

Місяць у вікні
23

Перекупка з пирогами
24

Осінь
25

Д звін
26
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Бонтьо
Хмари

27 
Бусон

Молода зелень
28

Жовті хризантеми
29

Мотиль
30

Блискавка над морем
31

На річці
32

Очікування
33 

Дейкін
Зорі та місяць

34
Ецуїн (Оцуїн)

Місяць вчора вночі
35

Маки
36 

Ісса
Соловей

37
Місяць за горою

38
Сліпень

39
Ластівці

40
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Метелики
41

Осиротілий горобець
42

Сюди, горобчику!
43

Йосо 
Холодний місяць

44
Біла безмовність

45

Кікаку
Непевність

46

Верби
47

Вишні
48

Перша пісня соловейка
49

Прощання
50

Сліпе дитя
51

Ластівка
52

Мій човен
53

Квіти
54
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Дощ
55

Сніг
56 

Кьороку
Осіння буря

57 

Кьосі
Осінній день

58

Кьохаку 
В Уено

59

М асах іде
Місяць 

над моєю домівкою
60

Морітаке
Лист чи метелик? 

61
Оцую

Пізня осінь 
62

Ранко
Місяць пливе

63
Вечірній дим

64

Рансецу
Краплини роси

65
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Повний місяць 
66

Слива цвіте
67

Осінь
68

Цвітуть хризантеми
69

Рогецу 
Осіння буря

70 

Рюсуй
Заблудле дитя 

й світлячок
71

Рьота
Листопад

72 
Сарен

Крик цикад
73 

С ідо
Старий чернець

74 
Сікі

Гліцинії
75

Білі троянди
76

Червоний плід
77 
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Сіко
Кленове листя

78 
Содо

Моя тінь
79 

Сойн
Місяць сьогодні вночі

80

Зозуля кує 
81

Таємниця кохання 
82 

Соно-Ио
Осіння буря

83 
СюсІкі

Вишневий цвіт
84 

Сьохаку
Зоряна ніч

85 
Тайгі

Квітуча гілка
86

Соловейко в неволі
87 

Тейсіцу
Вишні на горі Йосіно

88
Місяць уповні

89
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Тейтоку
Місячна ніч

90 

Тійо-Ні

Повій
91

Сливовий цвіт
92

Місячна ніч
93

Далекий місяць
94 

Тодо

Весна
95

Торахіко
Фейерверк

96 
Ф ухаку
Дж ерело

97 
Яю

Новий рік
98

Вечір
99

Зів’яле листя
100

П р и м і т к и
101— 105
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