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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Японській літературі початку епохи Мейджі    

(明治時代, 1868 – 1912) відведено особливе місце в історії, адже наприкінці XІХ ст. 

розпочався докорінний перелом її розвитку. У цей період набули актуальності 

питання про онтологічні перспективи нації, її світоглядну систему, подальший 

розвиток національної літератури. Головним лозунгом у культурі країни став 

«японський дух – західна техніка» (和魂洋才 , вакон йосай), перефраз давнього 

вислову «японський дух – китайська техніка» (和魂漢才, вакон кансай), що означав 

уміння переймати і адаптувати до власних умов чуже, зберігаючи власне, 

традиційне. Активне і часом нерозбірливе запозичення, характерне для початку 

епохи Мейджі згодом змінилося на послідовне вивчення й аналіз культурних 

здобутків Заходу. Японці зуміли за декілька десятиліть наздогнати європейську 

культуру, розвиток якої тривав сторіччями. З’явилися нові літературні рухи – 

романтиків ( ロ マ ン 主 義 運 動 , романшюґі ундо), письменників-реалістів і 

натуралістів (自然主義運動, шідзеншюґі ундо), які наполягали на переоцінці всіх 

сфер життя, власне японської культурної (вужче, літературної) спадщини відповідно 

до вимог часу. 

Творчість японських письменників-романтиків, які поєднали традиції Сходу 

та Заходу і не втратили при цьому оригінальності і самобутності, викликає 

особливий інтерес. Спадщина Морі Оґая (森鴎外, 1862 – 1922) – яскравий приклад 

синтезу японської та західноєвропейської культур, властивий новітній японській 

літературі кінця XІХ – початку XX ст.  

Естетика романтизму Морі Оґая виявляється передовсім у тяжінні до 

екзотики; уособленні кохання як ідеалу; сприйнятті природи і місця людини у ній 

крізь призму національної традиції; використанні зображальних засобів (гра 

контрастами як спосіб загострення конфлікту між особою і зовнішнім світом, 

колористика, синтез традицій); підкресленній увазі до людської особистості, до 

проблем внутрішнього «Я»; пристрасті до іронії та гротеску; використанні 

автобіографічних подій; поклонінні мистецтву тощо. 

Аналізу творчості Морі Оґая присвячено чимало ґрунтовних досліджень, 

зокрема Коборі Кейічіро, Оі Юкіо, Морі Марі, Сато Харуо, Морі Ото, Йошіди Сейічі, 

Кунітомо Тадао, Сакураї Еміко, Накаї Йошіюкі, Очіай Кінґо та ін. Слід відмітити 

також відповідні зарубіжні дослідження Раймера Томаса Д., Ділворта Девіда, 

Уошберна Деніса, Джонсона Еріка В., Хоппер Хелен М., Ґолдстейна Сенфорда та ін. 

Вагомий внесок у вивчення творчості Морі Оґая зробили російські фахівці, 

передусім Іванова Г.Д. та українські – Осадча Ю.В., Букрієнко А.О., Гаєвська О.В., 

Кузьменко Ю.С. Однак ці праці мають переважно оглядовий характер і не 

стосуються особливостей проблематики дисертації, яка пов’язана як з творчістю 

одного конкретного автора, так і з важливим внеском письменника у розвиток 

японської літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана на кафедрі китайської, корейської та японської філології 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 
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межах теми «Мови та літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (номер 

державної реєстрації 11 БФ 044-01). 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Інституту філології 

КНУ імені Тараса Шевченка (протокол №2 від 21.09.2009) і уточнена на засіданні 

Вченої ради Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (протокол № 8 від 

28.04.2015). 

Мета роботи полягає в осмисленні новаторського характеру романтичної 

творчості Морі Оґая та її літературознавчої рецепції. 

Визначена мета зумовила наступні завдання: 

- розглянути періоди творчості Морі Оґая на основі нового прочитання 

його творів; 

- розкрити художньо-естетичний феномен творчості Морі Оґая; 

- охарактеризувати романтичний період творчості письменника; 

- простежити синтез західної та східної культур у його прозі, зокрема у 

вирішенні проблеми сприйняття японцями таких фундаментальних естетичних 

західних концепцій, як свобода, індивідуальність, краса; 

- проаналізувати тематику та проблематику повістей романтичного 

періоду творчості Морі Оґая; 

- визначити особливості образної системи, принципи творення сюжетних 

ліній, мотивів і символів у творах письменника; 

- узагальнити роль і місце Морі Оґая у японській літературі кінця ХІХ – 

початку ХХ сторіччя. 

Об’єктом дослідження є повісті «Танцівниця» ( 舞 姫 , Маїхіме, 1890), 

«Бульбашки на воді» (うたかたの記, Утаката-но кі, 1890), «Кур’єр» (文づかひ, 

Фумідзукаї, 1891), «Віта сексуаліс» (ヰタ・セクスアリス, Віта секусуарісу, 1909), 

«Гра» (あそび, Асобі, 1910), «Фасції» (ファスチエス, Фасучіесу, 1910), «Юнак» (青

年, Сейнен, 1910), оповідання «Чаша» (杯, Хаї, 1910), «У процесі реконструкції» (普

請中, Фушінчю, 1910), памфлет «Вежа мовчання» (沈黙の塔, Чіммоку-но чо, 1910), 

повість «Дикий гусак» (雁, Ґан, 1911-1913), оповідання «Нехай так» (かのように, 

Канойоні, 1912), «Альтанка з гліциній» ( 藤 棚 , Фуджідана, 1912), повісті 

«Посмертний лист Окіцу Яґоемона» (興津弥五右衛門の遺書 , Окіцу яґоемон-но 

ішшю, 1912), «Родина Абе» (阿部一族, Абеічідзоку, 1913), «Пані Ясуї» (安井夫人, 

Ясуї фуджін, 1914), «Ошіо Хейхачіро» ( 大塩平八郎 , Ошіо Хейхачіро, 1914), 

«Цуґе Шіродзаемон» (津下四郎左衛門, Цуґе Шіродзаемон, 1915), «Шібуе Чюсаї»     

(渋江抽斎, Шібуе Чюсаї, 1916), «Суґінохара Шіна» (椙原品, Суґінохара Шіна, 1916). 

Предмет – проблематика та поетика творчості романтичного періоду 

творчості Морі Оґая.  

Теоретико-методологічною основою дисертації стали дослідження 

зарубіжних та українських літературознавців (Коборі Кейїчіро, Морі Ото, 

Йошіди Сейїчі, Накаї Йошіюкі, Очіаї Кінґо, Д.Т. Рімера, Х.М. Хоппер, С. Ґолдстейна, 

Г.Д. Іванової, О.А. Доліна, Ю.В. Осадчої, А.О. Букрієнка та ін.). 
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Мета, завдання та чинники написання роботи зумовили комплексне 

використання таких методів дослідження: культурно-історичного, історико-

літературного, біографічного, психологічного, феноменологічного. 

Культурно-історичний метод використано для висвітлення та осмислення 

шляхів розвитку японської літератури крізь призму культурно-історичної ситуації у 

країні кінця ХІХ – початку ХХ ст. Історико-літературний метод слугує для 

висвітлення й аналізу художньо-естетичної концепції творів письменника. У 

творчості прозаїка взаємодіють між собою історичні та літературні процеси, а 

особливості індивідуального стилю визначаються специфікою його світогляду. 

Біографічний метод використано для ідейно-змістового аналізу творів та 

висвітлення світоглядних переконань письменника, які позначилися на його 

романтичному доробку. Психологічний метод увиразнює аналіз образотворчості в 

аспекті проекції авторської психології на художні образи творів та впливу соціо-

культурологічних факторів на світогляд Морі Оґая. Феноменологічний метод сприяє 

аналізові особистісних смислів і духовних інтенцій прозаїка, які відіграють вагому 

роль у творенні образів. 

Наукова новизна роботи. Уперше в українському сходознавстві системно 

досліджено романтичний період творчості Морі Оґая, його проблематику і поетику. 

На основі широкого фактичного матеріалу розкрито оригінальний характер 

японського романтизму в цілому та творчості Морі Оґая зокрема, окреслено 

естетичну домінанту творчості письменника, специфіку його художнього мислення, 

сюжетно-композиційну організацію творів, проаналізовано способи моделювання 

художніх образів. 

У роботі подальшого розвитку набуло дослідження самобутніх рис світогляду 

письменника, його схильність до синтезу японської та європейської культур. 

Розкрито художньо-естетичний феномен творчості письменника у контексті 

новітньої японської літератури. 

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що в процесі вирішення 

наукової проблеми апробовано авторську концепцію осмислення японського 

літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст.; доведено необхідність вивчення 

низки романтичних творів Морі Оґая крізь взаємодію японської класичної традиції 

та досвіду і концепцій європейських романтиків у зв’язку зі сферами гуманістичного 

досвіду: живописом, музикою, скульптурою. 

Практична цінність. Теоретичні та інтерпретаційні напрацювання можуть 

бути використані в процесі викладання курсу «Історія японської літератури», 

«Історія зарубіжної літератури», порівняльного літературознавства, 

перекладознавства, зокрема при висвітленні проблем українського художнього 

перекладу з віддалених (японської) мов. Частина з них знайшла своє практичне 

вирішення в українському перекладі повісті Морі Оґая «Віта сексуаліс». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням. 

Отримані результати, теоретичні положення і висновки випливають із логіки 

викладеного матеріалу: 1) розкрито своєрідність світогляду письменника; 2) 

простежено синтез західної та східної культур у романтичних творах Морі Оґая; 3) 

проаналізовано проблематику, поетику та принципи творення образів на прикладі 
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повістей та оповідань «Танцівниця», «Бульбашки на воді», «Кур’єр», «Віта 

сексуаліс», «Гра», «Фасції», «Юнак», «Чаша», «У процесі реконструкції», «Вежа 

мовчання», «Дикий гусак», «Нехай так», «Альтанка з гліциній», «Посмертний лист 

Окіцу Яґоемона», «Родина Абе», «Пані Ясуї», «Ошіо Хейхачіро», 

«Цуґе Шіродзаемон», «Шібуе Чюсаї», «Суґінохара Шіна». 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри китайської, корейської та 

японської філології Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка в 2009 – 2015 рр., а також висвітлені у відповідних доповідях 

на наукових конференціях: Шоста українська науково-практична конференція 

студентів та молодих спеціалістів «Проблеми японознавства в Україні» (Харків, 

2009); Сьома українська науково-практична конференція студентів та молодих 

спеціалістів «Проблеми японознавства в Україні» (Харків, 2010); Міжнародна 

наукова конференція з нагоди 75-річного ювілею Яреми Євгеновича Полотнюка 

«Орієнталістика в Україні: традиції та актуальні проблеми» (Львів, 2010); ІХ 

Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» (Київ, 2011); Друга 

міжнародна науково-практична конференція «Японська мова та література на 

пострадянському просторі: проблеми та перспективи» (Київ, 2010); Четверта 

міжнародна науково-практична конференція «Системність і спадкоємність у процесі 

викладання японської мови та літератури в початкових, середніх та вищих 

навчальних закладах» (Київ, 2012); П’ята міжнародна науково-практична 

конференція «Мова, література і міжкультурна комунікація» (Київ, 2013); Шоста 

міжнародна науково-практична конференція «Передові технології у галузі навчання 

японської мови» (Київ, 2014); Друга міжнародна наукова конференція «Китай, 

Корея, Японія: методологія та практика інтерпретації культур» (Київ, 2011); Третя 

міжнародна наукова конференція «Китай, Корея, Японія: методологія і практика 

інтерпретації культур» (Київ, 2013); Перша міжнародна конференція країн Східної 

Азії та Євразії, присвячена питанням японістики (м. Цукуба, Японія, 2012); 

Міжнародна наукова конференція «Японська культура в контексті глобалізації: 

сучасний стан та перспективи» (Київ, 2012); III Міжнародна науково-практична 

конференція «Пізнання країн світу: історія, культура, досягнення» (м. Новосибірськ, 

РФ, 2013). 

Публікації. Положення дисертації висвітлені в 12 одноосібних публікаціях, 

що вийшли друком у 2010-2015 рр. Із них 4 розміщено у фахових виданнях України, 

2 статті видано за кордоном, зокрема в Росії. 

Структура і зміст роботи зумовлені метою та завданнями дисертації. Вона 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та 

додатків. Загальний обсяг дослідження – 249 сторінок, основний текст – 178 

сторінок. Список літератури налічує 332 джерела. До роботи поданий додаток 

обсягом 41 сторінка. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми, визначені актуальність, мета й основні 

завдання дисертації, сформульовані методи дослідження, наукова новизна роботи, 

теоретичне і науково-практичне значення, а також особистий внесок здобувача. 

У першому розділі «Головні форманти світогляду Морі Оґая» простежено 

процес становлення Морі Оґая – письменника, літературного критика та одного з 

яскравих представників і засновників японського романтизму крізь призму 

культурно-історичної ситуації в Японії на зламі ХІХ – ХХ ст. 

У підрозділі 1.1. «Культурно-історична ситуація та літературний процес в 

Японії кінця ХІХ – початку ХХ ст.» оглянуто історико-культурну ситуацію, що 

склалася у країні на початку епохи Мейджі. Активна зовнішня політика Європи та 

США підштовхнули Японію до відмови від ізоляції. Знайомство країни із західною 

культурою спричинило кризу національної традиції, зумовило пошуки її подолання. 

Цей процес позначився на різних сферах духовного життя японців – літературі, 

мистецтві, архітектурі, на складній взаємодії різних релігій – синтоїзму, буддизму, 

конфуціанства, даосизму, християнства. 

Для літератури раннього періоду доби Мейджі характерна амбівалентна 

структура. З одного боку, в цей час працювали письменники ґесаку (戯作 ) – 

прихильники старовини, традиційних жанрів, призначених розважати читача. З 

іншого – спостерігалася діаметрально протилежна тенденція: захоплення 

європейською культурою, інтерес до публіцистики, політичних трактатів і скепсис 

до розважальної літератури. 

З’явилися нові суспільно-політичні товариства: одні підтримували повну 

європеїзацію країни, інші виступали за збереження національних традицій. 

Критичне ставлення до традиційних засад у літературі спричинило появу суспільно-

політичного та літературного «Товариства друзів народу» (民友社, Мін'юшя) на чолі 

з публіцистом Токутомі Сохо (徳富蘇峰 , 1863 – 1957). До нього приєдналися 

письменники та вчені, серед яких були Токутомі Рока (徳冨蘆花, 1868 – 1927), 

Ямаджі Айдзан (山路愛山, 1865 – 1917), Кунікіда Доппо (國木田獨歩, 1871 – 1908) 

та ін. На сторінках журналу «Друг народу» (国民の友 , Кокумін-но томо) члени 

«Товариства друзів народу» виступали за відмову від національної традиції та 

підтримували повну європеїзацію країни. 

Прихильниками ідеї самобутності національної культури та звільнення її від 

зовнішніх впливів, що об’єдналися у «Товариство державного вчення» (政教社 , 

Сейкьошя), стали Шіґа Шіґетака (志賀重昂, 1863 – 1927), Міяке Сецурей (三宅雪嶺, 

1860 – 1945) та ін. Для того, щоб пояснити конкретні цілі товариства, редактор 

журналу «Японці» (日本人 , Ніхонджін) Міяке Сецурей використовував поняття 

«збереження національної сутності» (國粹保存, кокусуй ходзон), тобто відстоювання 

самобутності культурних традицій, історичної спадщини японської нації. Вибір 

гасла був обґрунтований і спрямований проти бездумного запозичення західних 

традицій і звичаїв.  
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Ідейні позиції західників і прихильників національної традиції не стільки 

заперечували, скільки взаємодоповнювали одне одного, адже їх бентежили однакові 

питання рівноправності, прогресу, самоповаги, цивілізації, національного престижу. 

Згодом через політичну ситуацію у країні ці товариства об’єднала ідея націоналізму. 

У підрозділі 1.2. «Морі Оґай та західноєвропейська література: підґрунтя 

романтичної рецепції» побіжно охарактеризовано життєвий і творчий шлях 

письменника, проаналізовано вплив європейських філософів та романтиків на його 

світогляд, осмислено літературний диспут «про прихований ідеал» (没理想論争, 

боцурісо ронсо) між Морі Оґаєм та Цубоучі Шьойо (坪内逍遥 , 1859 – 1935) та 

подальшу роль дискусії в історії японського літературознавста. Літературний диспут 

стосувався питання творчого процесу та джерел художньої творчості і згодом 

ознаменував розходження раннього реалізму і романтизму в Японії кінця ХІХ ст. 

Морі Оґай вважав, що література зберігає право на фантазію, а Цубоучі Шьойо 

стверджував, що нереальне має залишатися у середньовічній літературі, у новому 

часі немає місця вигадкам. 

Головними підставами для романтичної парадигми творчості Морі Оґая 

вважається (і тут ми поділяємо погляди інших дослідників – Ю.В. Осадчої, 

Г.Д. Іванової) вплив європейських романтиків і філософів: Ф. Шиллера (1759 – 1805), 

братів Августа (1767 – 1845) і Фридриха Шлеґелів (1772 – 1829), Ф. Шеллінґа (1775 

– 1854), Е. Ґартмана (1842 – 1906) та інших, які розглядають концепцію особистості 

не лише через людське «Я», а крізь призму протиставлення себе-індивідуальності 

навколишньому світові. 

Письменник підтримував ідеї братів Шлеґелів, які вважали, що універсальна 

природа краси має бути цілісною; ця цілісність повинна стати фундаментом 

естетичної насолоди мистецтвом та свободою; водночас вона не може бути 

досягнута емпіричним шляхом, як це довела романтична спроба всебічної 

естетизації життя. Мистецтво за своєю природою ґрунтується на автономних 

законах краси, а справжня свобода як естетичний феномен полягає у «звільненні» 

від сумних реалій життя, запереченні їх. 

Письменник спирався на концепції вільного мистецтва Ф. Шиллера та 

Ф. Шеллінґа, згідно з якими – висловити те, що відчуває художник як носій 

геніального духу в момент об’єднання його із Всесвітом, можна лише через 

мистецтво (Ф. Шеллінґ), яке, у свою чергу, розглядається крізь синтез античної та 

сучасної культур (Ф. Шиллер).  

На світоглядну позицію Морі Оґая вплинув також німецький філософ, 

представник ідейного песимізму та ірраціоналізму другої половини ХІХ ст. 

Е. Ґартман, його «філософія несвідомого», але в поєднанні із власне японською 

традицією. Повернувшись до Японії після стажування у Німеччині, Морі Оґай 

активно пропагував ідеї Ґартмана щодо розвитку ідеалістичного напряму німецької 

філософії. Художня творчість за Ґартманом – це результат несвідомого руху, у 

процесі якого платонівська ідея прекрасного переходить у конкретну ідею-образ. 

Тобто поняття прекрасного людина отримує зі свого несвідомого, яке і спонукає її 

творити. 
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Повернувшись на батьківщину Морі Оґай заснував літературну спілку 

«Співдружність веселих голосів» (新声社, Шінсейшя), до якої долучилися поети, 

літературознавці та історики – Очіай Наобумі ( 落 合 直 文 , 1861 – 1903), 

Ічімура Санджіро (市村瓚次郎, 1864 – 1947), Іноуе Мічіясу (井上通泰, 1867 – 1941), 

Мікі Такеджі (三木竹二, 1867 – 1908), Коґанеї Кіміко (小金井喜美子, 1871 – 1956) 

та ін. 1889 року спілка оприлюднила першу після «Поезії нового стилю» (新体詩, 

Шінтайші, 1882) збірку перекладів європейської поезії «Образи минулого» (於母影, 

Омокаґе), упорядковану Морі Оґаєм. На відміну від «Поезії нового стилю» 

переклади «Образів минулого» виконували не вчені, а письменники. Поява збірки 

сприяла ознайомленню японських читачів із новою за змістом європейською 

поезією та кращими зарубіжними літературними творами. 

Успіх видання «Образів минулого» надихнув Морі Оґая на випуск журналу 

«Гребля» (草紙, Шіґарамі соші), у якому друкувалися рецензії на книжкові новинки, 

полемічні статті з теорії віршування і драматургії, літературні дискусії, матеріали, 

які утверджували естетичні ідеали романтизму. На сторінках часопису розгорнулася 

«суперечка про прихований ідеал» між Морі Оґаєм та Цубоучі Шьойо з приводу 

подальшого розвитку японської літератури. 

У підрозділі 1.3. «Японський натуралізм і романтизм в епоху Мейджі 

(1868 – 1912): художнє бачення Морі Оґая» окреслено процес становлення 

художньо-естетичних засад творчості письменника крізь призму зародження і 

розвитку романтичного та натуралістичного напрямів у японській літературі. 

У концепції японських натуралістів людина насамперед виступала 

біологічною особою, її розглядали поза соціальними стосунками. Письменники 

обрали об’єктом зображення в першу чергу не міське середовище, а біологічну, 

«приховану природу» людини. Хоча Морі Оґай і засуджував натуралістів за підміну 

літератури фактографією, критикував за копіювання натури, а також закликав до 

поглибленого зображення духовної сутності особистості, він визнавав заслуги 

натуралістичної школи в наближенні літератури до життя. Японські натуралісти 

часто обирали за сюжетну основу своїх творів власні переживання та досвід. Ці 

твори з часом створили основу для «автобіографічної прози», або «еґо-роману»      

(私小説, ватакуші шьосецу), в японській літературі. Автори цього сповідального 

жанру прагнули максимально чесно і реалістично висвітлити внутрішнє життя героя 

та події його біографії. Для цього жанру характерний детальний опис внутрішніх 

переживань протагоніста, сюжет оповідання розгортається навколо спогадів і 

роздумів оповідача. 

Морі Оґая вважають одним із засновників японського романтизму. Японські 

романтики в основному дотримувались канонів західноєвропейського романтизму: 

вони виступали проти застарілої моралі та пережитків минулого, порушували 

питання конфлікту особистості із суспільством, відкидали багатовікові феодальні 

забобони, оспівували повноту життя, її страждання та радощі.  

Творчості Морі Оґая притаманна характерна романтикам увага до 

внутрішнього світу людини, концепція особистості розглядається крізь призму 

протиставлення власного «Я» оточуючому світові. Письменник розглядав 
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внутрішню конфліктність і суперечність людського «Я» у контексті почуттів. Як 

свідчать його твори, автор був переконаним у тому, що романтизм з його ідеалом 

вільної особистості є тією новою формою мистецтва, яка найбільше відповідає духу 

й потребам часу. 

У другому розділі «Художньо-естетична концепція романтизму 

Морі Оґая» аналізується естетична концепція письменника, його погляди на 

проблеми свободи, краси та національної традиції. Вивчення художньої спадщини 

Морі Оґая дозволило окреслити три періоди в його творчості: ранній – романтичний, 

сповнений враженнями та згадками про Європу; період сецесії, в який письменник, 

не мав змоги впливати на питання індивідуалізму та свободи у японській літературі; 

пізній – традиційний, що характеризується поверненням до японської класики. 

Підрозділ 2.1. «Іронія, гротеск, ідеї свободи та індивідуалізму у творах 

сецесійного періоду творчості Морі Оґая» присвячений оцінці та ролі Морі Оґая у 

питанні свободи та індивідуалізму в японській літературі початку ХХ сторіччя.  

Важливим уроком, який Морі Оґай отримав на Заході, було його 

ознайомлення з різними концепціями свободи, краси та мистецтва. Морі Оґай 

дійшов висновку, що сприйняття таких фундаментальних концепцій, як свобода, 

індивідуальність, краса, – найважливіша істина, яку Японія повинна запозичити у 

західної культури. Письменник вважав, що на всіх етапах свого розвитку Японія має 

засвоювати чужі, зберігаючи при цьому власні естетичні традиції. 

Особливістю поетики творів періоду сецесії є прозора іронія на культурно-

історичну та політичну ситуацію, яка склалася в Японії на початку ХХ ст. («Вежа 

мовчання», «Гра», «Фасції», «Нехай так»).  

В оповіданні «У процесі реконструкції» (1910) Морі Оґай уособлює Японію з 

рестораном «Європа-палас». Поспішна модернізація цього закладу має дивний 

вигляд – ресторан вже втратив національний вигляд та колорит, а європейський лоск 

ще не здобув. Письменник порушує питання кризи культурної самосвідомості у 

період стрімких соціокультурних змін у країні і відверто висміює неприховане 

наслідування зовнішніх сторін європейської культури японським суспільством. 

У повісті «Юнак» (1910) Морі Оґай акцентує увагу на суперечливому 

розумінні японцями питань свободи та індивідуалізму. Осмислюючи основні 

літературні та філософські принципи, обговорювані в інтелектуальних колах Японії 

на початку ХХ ст., в тому числі спірні питання натуралізму, письменник спирається 

на кантівську «вільну закономірність» естетичної діяльності, яка є новим виміром 

романтичного розуміння свободи. Тобто, творчість необхідно сприймати не як 

наслідування сталим канонам і встановленим нормам, а як самовираження 

художника, який є осередком універсальності та цілісності розвитку. 

Розуміння свободи письменник проілюстрував за допомогою колористики, яка 

органічно входить в ідейно-емоційний контекст його романтичного доробку. 

Алегорична повість «Чаша» (1910) побудована на колірних відповідностях і 

протиставленнях. Сім юних дів уособлюють натуралізм – однаковий одяг, зовнішній 

вигляд. Восьма діва відрізняється колористичною семіотикою, екзотичністю. Вона є 

символом індивідуалізму і романтизму. Автор протиставляє загальній поетиці норм 
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і правил натуралізму індивідуальну поетику романтизму, закони якої встановлювали 

не загальноприйняті норми і смаки, а сам митець – його особисті уподобання і смаки. 

Колірні контрасти, які уособлюють суперечливе розуміння питань свободи, 

відіграють істотну роль у повісті «Альтанка з гліциній» (1912). Гостра алегорична 

проблематика, прагнення до психологічної насиченості образів – усе це свідчить 

про безперечні новаторські здобутки, сміливість творчого пошуку, багатство 

художньої уяви Морі Оґая. Філософія автора проявляється у структурних елементах, 

у поетиці твору, деталях стилю та в описах персонажів. 

У підрозділі 2.2. «Традиційна японська естетика у творах пізнього періоду 

творчості Морі Оґая» представлено художньо оформлену концепцію національної 

традиції та авторський погляд на японську історію крізь призму світової культури. 

У прозі пізнього періоду творчості письменник використовує прийом 

історичної ретроспекції, тобто поєднує та зміщує часові рамки за допомогою 

традиційного подієвого сюжету («Пані Ясуї», «Ошіо Хейхачіро») та порушення 

хронології викладу подій («Родина Абе», «Шібуе Чюсаї», «Посмертний лист 

Окіцу Яґоемона», «Суґінохара Шіна»). Традиційний період творчості письменника 

характеризується викладом історії як безперервного ланцюга поколінь («Пані Ясуї», 

«Родина Абе», «Шібуе Чюсаї», «Посмертний лист Окіцу Яґоемона», 

«Суґінохара Шіна»). 

Етичні та естетичні погляди Морі Оґая ґрунтувалися на глибоко національній 

традиції. Прозаїк представив галерею середньовічних персонажів – князів, самураїв, 

ченців, гейш. Морі Оґай, що зжився з ідеєю самоцінності людської особистості, не 

міг не зіставити нове світорозуміння з кодексом самурайської честі бушідо (武士道). 

Письменник майстерно описує чайні церемонії, посилається на дзенських поетів 

(Іккю (一休, 1394 – 1481)) і художників (Сешшю (雪舟, 1420 – 1506)), вводить у 

твори різні буддійські постулати, наприклад формулу «не два» (不二, фуджі), яка 

означає недуальне уявлення про світ («Посмертний лист Окіцу Яґоемона», 

«Родина Абе», «Пані Ясуї», «Цуґе Шіродзаемон», «Шібуе Чюсаї», 

«Суґінохара Шіна»).  

Письменник використовував японську історію, культуру, фольклор як 

невичерпне джерело тем, образів, сюжетів і мовних прийомів («Родина Абе», 

«Шібуе Чюсаї», «Посмертний лист Окіцу Яґоемона», «Суґінохара Шіна», 

«Ошіо Хейхачіро»). Але, користуючись цим запозиченим арсеналом художніх 

засобів, надавав йому у своїх творах принципово нових форм, звучання, 

інтерпретації. До японської літератури він підходив з погляду світової культури. 

Будучи глибоким знавцем японської культури, Морі Оґай співвідносив її з 

художніми концепціями літературних течій західноєвропейської літератури. 

Структуру творчості Морі Оґая складає діалектичний синтез традиції та сучасності. 

У третьому розділі «Константи японського романтизму і поетика 

Морі Оґая» аналізуються структура, образна система, художні засоби, притаманні 

творам романтичного періоду. 

У підрозділі 3.1. «Романтична парадигма «німецьких» 

повістей Морі Оґая» розглянуті романтичні повісті письменника, дії яких 

відбуваються на вулицях Берліна («Танцівниця»), Мюнхена («Бульбашки на воді»), 



10 

 

Дрездена («Кур’єр»). Умовно їх можна об’єднати під назвою «німецьких» повістей, 

адже вони схожі сюжетами, проблематикою та жіночими образами. Героїні творів 

пов’язані з різними видами мистецтва: Еліза – танцівниця, Марі – натурниця, Іда – 

піаністка. Це пояснюється щирим захопленням письменника образотворчим 

мистецтвом. 

Екзотичність образів і сюжетів є характерною рисою романтизму. Романтики 

шукали «дивне» у легендарних фабулах, у фольклорі, який вважається 

визначальним для національної свідомості. Так, поширеним для романтиків усіх 

європейських країн стало звернення до східних тем. Типовий сюжет, коли європеєць 

потрапляє у екзотичне оточення, наприклад, до циган, на Кавказ або у країни 

Близького Сходу, Морі Оґай переписав навпаки – японці їдуть у далеку, не менш 

екзотичну Європу. «Німецькі» романтичні твори письменника характеризуються так 

званою «вільною композицією». Морі Оґай досягав місткості та глибини 

зображення оповіді за допомогою зміщення часових планів та обігрування 

контрастів («Танцівниця», «Бульбашки на воді», «Кур’єр»). У творах письменник є 

одночасно оповідачем і спостерігачем, що сприяє об'єктивуванню подій. 

У центрі художнього зображення Морі Оґая – унікальний збірний образ: це 

молодий освічений японець, який потрапляє в екзотичну, невідому Європу. Його 

герой – нетипова, непересічна особистість, не схожа на інших. Зазвичай цей образ 

характеризується хворобливою уявою, непередбачуваною і фатальною поведінкою, 

трагічним світовідчуттям. Його духовна драма пов’язана з особливостями 

політичної та культурної ситуації Японії періоду Мейджі. Вперше опинившись за 

кордоном, він зіштовхується з проблемою взаємопроникнення та взаємопов’язаності 

різних традицій. Спочатку герой насолоджується новизною, а згодом розуміє, що 

оточення не сприймає його, протистоїть йому, пригнічує волю та обмежує свободу 

(«Танцівниця», «Бульбашки на воді», «Кур’єр»). 

У підрозділі 3.2. «Особливості художнього зображення дійсності у повісті 

Морі Оґая «Дикий гусак»» проаналізовано незбагненну суперечність людського 

«Я» крізь призму почуттів. 

Однією з особливостей стильової манери Морі Оґая було заглиблення у 

внутрішній світ людини, прагнення показати діалектику душі героя, його характер у 

процесі руху і змін. Система поетики Морі Оґая унікальна – письменник зображував 

дійсність крізь призму внутрішніх переживань персонажів. Морі Оґай змальовував 

не стільки вчинки та поведінку героя, скільки його враження про самого себе і 

навколишній світ. Все це супроводжувалося пошуком нових естетичних принципів, 

прагненням творити в дусі нових віянь європейської літератури кінця ХІХ – початку 

XX ст. Сутність романтизму письменника спирається на культ індивідуалізму, 

підкреслену увагу до людської особистості, проблем її внутрішнього «Я». 

У контексті інтерпретованих подій Морі Оґай розкриває внутрішній світ 

людини. Текст повісті – багатоплановий, образи – символічно навантажені. Через 

характери героїв письменник розгортає драматичну колізію людського щастя і горя, 

освіченості й невігластва, слави і сорому, вірності і зради, гідності й безчестя, 

тиранії й волелюбства. 
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Трактуючи романтичні події повісті, Морі Оґай порушує проблему буття 

людини, її щастя. Першорядне значення у творі відведено душевному багатству 

людини, її емоціям, світогляду, почуттю власної гідності.  

Морі Оґай торкається важливих моральних і філософських питань, зокрема 

проблеми знецінення сімейних стосунків, приниження та самотності старшого 

покоління, зародження сильної духом, самостійної, впевненої у собі жінки епохи 

Мейджі. Ці питання висвітлені в аспекті «філософії життя», у розумінні духовно 

багатої особистості, змушеної страждати на тлі непривабливої дійсності. 

Галерея жіночих образів Морі Оґая багатолика. Вони належать до різних 

соціальних верств, мають різні долі, але кожна з них нещаслива по-своєму. У його 

творчості відчуваються туга за нездійсненним щастям, комплекс провини перед 

жінкою. Його героїні – мучениці, які заслуговують щирого співчуття. Еліза 

позбавляється розуму, Марі гине в хвилях, Іда залишається навік у палаці, почуття 

Отами розтоптане («Танцівниця», «Бульбашки на воді», «Кур'єр», «Дикий гусак»). 

У підрозділі 3.3. «Ґенеза, проблематика та поетика повісті Морі Оґая 

«Віта сексуаліс»» проаналізовано автобіографічну повість «Віта сексуаліс». Твір 

написано з полемічною метою: він спрямований проти натуралістів, які приділяли 

багато уваги сексу і вважали людину рабом інстинктів. Морі Оґай створив власну 

концепцію «сексуального життя» молодої людини у контексті еґо-роману. 

Ключ до глибшого розуміння тексту лежить у символіці назви повісті: «Віта 

сексуаліс» – термін, яким послуговувався Ріхард фон Крафт-Ебінґ (1840 – 1902) в 

описах різних видів сексуальних аномалій, які він досліджував у роботі «Сексуальна 

психопатія» (Psychopatia Sexualis, 1886). Морі Оґай використав ідеї Крафт-Ебінґа 

про відображене у підсвідомості сексуальне бажання, про мрії та сни, які, на перший 

погляд, не мають раціонального сенсу, але можуть виявити проблему на іншому, 

глибшому рівні психологічного життя людини. Морі Оґай, однак, не мав наміру 

змальовувати vita sexualis свого героя лише як історію хвороби, хоча він і 

використав свої медичні знання про сексуальну психологію, становлення 

сексуальності персонажа. Письменник мав схильність до імпресіоністської 

презентації пов'язаних між собою образів і виражальних засобів, серед яких мова 

символів, алегорій, натяків, метафор, евфемізмів. Вибір професії головного героя 

Канаї Шідзуки не випадковий – професор західної та східної філософії уособлює 

епоху синтезу традицій. 

У повісті «Віта сексуаліс» письменник використав іронічну семіотику, яка 

поєднує «автобіографічну оповідь» ватакуші шьосецу на поверхні і класичну тему 

любові людини до матері на глибшому рівні.  

Долі персонажів нерідко переплітаються з особистим життям письменника. 

Морі Оґай використовував власний досвід як матеріал для творчості. Проте автор 

намагався уникати прямого автобіографізму, тому не варто ототожнювати автора з 

його персонажами. 

У висновках викладені результати дослідження поставлених задач. 

1. У творчості Морі Оґая визначено три періоди: ранній – романтичний, 

сповнений враженнями та згадками про Європу (представлений у роботі повістями 

«Танцівниця», «Бульбашки на воді», «Кур’єр», «Дикий гусак», «Віта сексуаліс»), 
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сецесійний період творчості, який характеризується прозорою іронією на політичні 

реалії в Японії початку ХХ ст. (оповідання «Чаша», «У процесі реконструкції», 

«Нехай так», «Альтанка з гліциній», памфлет «Вежа мовчання», повісті «Юнак», 

«Гра», «Фасції») і пізній – традиційний, що відзначається поверненням автора до 

традиційної класики (повісті «Посмертний лист Окіцу Яґоемона», «Родина Абе», 

«Пані Ясуї», «Цуґе Шіродзаемон», «Шібуе Чюсаї», «Суґінохара Шіна»). Аналіз 

фактичного матеріалу показує, що протягом усієї творчості Морі Оґай активно 

використовував і синтезував художньо-естетичні концепції західної та східної 

культурних традицій. 

2. Поетика прози письменника розвивалася у двох напрямах. З одного боку, 

він не відмовився від використання традиційного подієвого сюжету, з другого – 

моделював складніші форми художньої умовності, в яких, зокрема, характер 

розкривається через внутрішні душевні процеси. Ці дві стильові тенденції постійно 

взаємодіють як у кожному окремому його творі, так і у творчості в цілому. У зв’язку 

з цим можна спостерігати певне чергування творів письменника – то з 

переважаючою сюжетно-подієвою основою («Чаша», «У процесі реконструкції», 

«Юнак», «Фасції», «Нехай так», «Альтанка з гліциній», «Посмертний лист 

Окіцу Яґоемона», «Родина Абе», «Пані Ясуї», «Цуґе Шіродзаемон», «Шібуе Чюсаї», 

«Суґінохара Шіна»), то настроєво-романтичних («Танцівниця», «Бульбашки на 

воді», «Кур’єр», «Дикий гусак», «Віта сексуаліс», «Вежа мовчання», «Гра»). 

3. Значне місце у світогляді і творчості письменника посідає історія власної 

батьківщини. Схильність до історичної ретроспекції, звернення до національної 

духовної спадщини є характерною рисою творчості Морі Оґая пізнього періоду 

(«Посмертний лист Окіцу Яґоемона», «Родина Абе», «Пані Ясуї», 

«Цуґе Шіродзаемон», «Шібуе Чюсаї», «Суґінохара Шіна»). Проблема співіснування 

культур, синтез традиції та сучасності займає чільне місце в творчості Морі Оґая. 

Європейська культура є незмінною учасницею творчого світовідчуття письменника. 

Морі Оґай переконався, що західне «визнання свободи» у філософських 

інтерпретаціях «індивідуалізму» не відповідає японським реаліям, а питання 

свободи та індивідуалізму викликають суперечливе розуміння в японському 

суспільстві. Письменник вважав, що Японія має приймати чужу культуру на всіх 

етапах свого розвитку, зберігаючи при цьому власні традиції та культуру («Чаша», 

«У процесі реконструкції», «Юнак», «Фасції», «Нехай так», «Альтанка з гліциній», 

«Танцівниця», «Бульбашки на воді», «Кур’єр», «Вежа мовчання», «Гра»). Щирий 

знавець японської культури, Морі Оґай співвідносив її з художніми концепціями 

літературних течій західноєвропейської літератури XIX ст. Завдяки подібному 

синтезу з'явився феномен японського романтизму, літературного напряму, що 

збагатив сучасну японську літературу. 

4. Для романтичного періоду творчості письменника характерна увага до 

внутрішнього світу людини. Твори автора рясніють збігами символів, які 

доповнюють картину дійсності таємницею, поєднанням реального світу з 

ірреальним. Все це увиразнює особливий, емоційно наповнений стиль письменника. 

Морі Оґай досягав місткості та глибини оповіді за допомогою зміщення часових 

планів. Письменник не використовував послідовно-хронологічного викладу подій, 
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навпаки, він повертався до попереднього, передбачав подальше («Танцівниця», 

«Дикий гусак», «Віта сексуаліс»). У романтичних творах Морі Оґай виступає 

одночасно оповідачем та спостерігачем, що допомагає об'єктивувати події 

(«Кур'єр», «Дикий гусак»). Особливий слід у поетиці Морі Оґая залишило 

захоплення письменника образотворчим мистецтвом. Враження від прославлених 

музеїв Дрездена і Мюнхена, відомі та напівзабуті художники, музика – все це 

присутнє у романтичних творах прозаїка («Юнак», «Вежа мовчання», «Кур'єр», 

«Бульбашки на воді» тощо). Колористика органічно входить в ідейно-емоційний 

контекст романтичного доробку Морі Оґая. На колірних відповідностях і 

протиставленнях побудовано більшість його романтичних творів («Танцівниця», 

«Бульбашки на воді», «Кур'єр», «Дикий гусак», «Віта сексуаліс», «Чаша», 

«Альтанка з гліциній»). Структура повісті «Віта сексуаліс» засвідчує можливості 

автора працювати з текстом на різних рівнях: поверхневому – коли Морі Оґай 

пародіював натуралістичний еґо-роман, і глибинному – коли досліджував людську 

сексуальну психологію «голої правди життя», чого не наважувалися робити 

письменники-натуралісти. Аналіз психології головного героя здійснюється за 

допомогою імпресіоністської презентації образів і зображень. 

 

Як показала робота над творчою спадщиною Морі Оґая, його філософсько-

естетичні переконання неоднозначні та своєрідні. Їх аналіз дає можливість краще 

осягнути специфіку світоглядних ідей письменника, його життєвих та художніх 

пріоритетів та окреслити нові риси творчої концепції митця. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Левицька Олена Юріївна. Романтичний період творчості Морі Оґая: 

проблематика, поетика. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн. – Інститут філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти 

і науки України, Київ, 2015. 

У дисертації вперше всебічно розглядається романтичний період творчості 

Морі Оґая, його унікальна художньо-естетична концепція, вміле поєднання культур 

і естетичних засад Заходу та Сходу.  

Проаналізовано константні закономірності проблематики та поетики творів 

романтичного періоду творчості письменника, структурні особливості, стильову 

специфіку та образну систему його прози.  

Осмислено проблему сприйняття та привнесення в японську культуру 
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фундаментальних естетичних західних концепцій, таких як свобода, 

індивідуальність, краса в контексті національної традиції та літературного процесу 

на теренах Японії кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Аналіз романтичної творчості Морі Оґая у контекті співіснування культур та 

синтезу європейської та японської традицій дозволив осягнути специфіку 

світоглядних ідей письменника та окреслити риси творчої концепції митця. 

Ключові слова: літературний процес, національна традиція, романтизм, 

натуралізм, еґо-роман, поетика, «німецькі повісті». 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Левицкая Елена Юрьевна. Романтический период творчества 

Мори Огая: проблематика, поэтика. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.04 – литература зарубежных стран. – Институт филологии 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию романтического 

периода творчества Мори Огая. В работе впервые рассматривается уникальная 

художественно-эстетическая концепция писателя, его мастерское сочетание в 

произведениях культур и эстетических принципов Запада и Востока в контексте 

развития японской литературы эпохи Мейдзи (1868 – 1912). 

Проанализированы константные закономерности проблематики и поэтики 

произведений, структурные особенности, стилевая специфика и образная система 

его прозы.  

Осмыслена проблема восприятия и заимствования в японскую культуру 

фундаментальных эстетических западных концепций, таких как свобода, 

индивидуальность, красота в контексте национальной традиции и литературного 

процесса на территории Японии конца XIX – начала ХХ вв. 

Доказано, что в творчестве писателя взаимодействуют между собой 

исторические и литературные процессы, а особенности индивидуального стиля 

определяются спецификой его мировоззрения. 

Романтическая парадигма творчества Мори Огая выражается в подчеркнутом 

внимании к личности, проблемам внутреннего «Я»; использовании 

автобиографических событий; поклонении искусству; тяготении к экзотике; 

олицетворении любви как идеала; восприятии природы и места человека в ней через 

национальную традицию; неотъемлемости художника и его творчества от общества; 

привержености к иронии и гротеску. 

Анализ романтического творчества Мори Огая позволил лучше понять 

специфику мировоззренческих идей писателя и определить новые черты его 

творческой концепции. 

Ключевые слова: литературный процесс, национальная традиция, 

романтизм, натурализм, эго-роман, поэтика, «немецкие повести». 
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SUMMARY 

 

Levytska Olena Yuriivna. Romanticist Period in Literary Career of Mori Ogai: 

Problematics and Poetics. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate degree in Philology. Specialty 10.01.04 – the literature of 

foreign countries. – Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of 

Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The thesis is the first comprehensive research of the romanticist period in a literary 

career of Mori Ogai, his unique aesthetic and artistic concept, skilful combination of 

cultures and aesthetic principles of the West and East. 

There are analyzed constant regularities of problematics and poetics of the writer’s 

romanticist works, structural peculiarities, style specifics and figurative system of his 

prose. The thesis interprets the problem of perception and borrowing of such fundamental 

aesthetic principles of the West as freedom, individuality and beauty into the Japanese 

culture in the context of national tradition and literary process of Japan at the end of the 

ХІХ – beginning of the ХХ century. 

Analysis of the romanticist prose of Mori Ogai made it possible to understand better 

specifics of the writer’s worldview ideas and to define the new features of his creative 

concept. 

Key words: literary process, national literary tradition, romanticism, naturalism, I-

novel, poetics, “German novels”. 


