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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Більше ніж 50-річна творча діяльність Танідзакі Джюн’ічіро (1886–1965) 

пропонує багатий матеріал для вивчення новітньої літератури Японії та естетичної 

школи тамбіха як одного з її проектів. Його творчість заслуговує на особливу увагу 

і як самобутній феномен японської культури та літератури ХХ ст. 

Ранні оповідання письменника містять елементи естетики модерну 

(антитрадиціоналізм, антиутилітаризм, міфотворення, переконаність у пріоритетах 

творчої уяви, інтерес до підсвідомого та внутрішнього життя людини та ін.). 

Творчість 1925–1955 рр. характеризується зміщенням акцентів у його системі 

художньо-естетичних цінностей. Замість модерних експериментів раннього періоду 

з’являється захоплення традиційною культурою та літературою; у творах помітні 

численні алюзії та ремінісценції. А пізня творчість, яка охопила період від 1956 р. по 

1965 р., відзначена синтезом попереднього художнього досвіду Танідзакі: тут 

модерне світовідчуття поєднано з традиційною естетикою. 

Творчий доробок письменника викликає неабиякий інтерес у дослідників, про 

що свідчать численні праці сучасних японських літературознавців К.К. Іто, 

І. Йомоти, Ш. Като, К. Міядзави, М. Судзукі, А. Таніґави, М. Уеди, Х. Фукуди, 

М. Ямане та ін. У контексті японського естетизму його твори розглядають 

К. Каратані, Н. Мізута-Ліппіт і Я. Одзава. Серед англомовних дослідників його 

творчості – Д. Кін, Г.Б. Петерсен, Дж.Т. Рімер, Д.С. Уошберн та ін. Непрості 

стосунки Танідзакі з цензурою часів Мейджі і Тайшьо вивчає Дж. Рубін. Інтересом 

до літературної спадщини японського естета відзначені й праці російських 

літературознавців М.Й. Конрада, Н.І. Чегодар і К.Г. Саніної. Традиціям японської 

літератури у системі цінностей письменника присвячені розвідки К. Рьохо, 

І.Л. Львової та Т.П. Григор’євої. Проте в Україні його творчість залишається 

малодослідженою. Винятки становлять публікації Н.І. Бернадської, Ю.В. Осадчої та 

О.П. Усенко. 

Актуальність дослідження зумовлена кількома факторами: в українському 

літературознавстві відсутні ґрунтовні праці, присвячені художньому феноменові 

японського естетизму тамбішюґі і творчості Танідзакі Джюн’ічіро як одного з його 

представників; попри наявність значної кількості зарубіжних розвідок, творчий 

доробок письменника потребує комплексного опрацювання, уточнення періодизації 

та нового прочитання з урахуванням культурно-історичного та літературного 

контекстів; окремого дослідження потребує роль західноєвропейської літератури 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. та японської класичної у творчості японського естета. 

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

робота виконана на кафедрі китайської, корейської та японської філології Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 

України в межах теми «Мови та літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» (номер державної реєстрації 11БФ044-01). Тема дисертації 

затверджена на засіданні Вченої ради Інституту філології (протокол № 5 від 20 

грудня 2010 р.). 
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Мета дисертації – осмислити літературний доробок Танідзакі Джюн’ічіро 

крізь призму традиції та модерну як двох парадигм його художнього мислення. Для 

її досягнення поставлено такі завдання: 

  розглянути й уточнити визначення понять «традиція» та «модерн» з огляду 

на їхній літературознавчий і культурологічний аспекти; 

  виявити роль національної культурної та художньої традицій у процесі 

оновлення японської літератури на початку ХХ ст. і простежити ґенезу японського 

модерну; 

  осмислити витоки та еволюцію художньо-естетичної свідомості Танідзакі 

Джюн’ічіро; 

  проаналізувати ідейно-художні засади японського естетизму на прикладі 

творів письменника; 

  охарактеризувати ранню, зрілу та пізню творчість японського естета; 

  визначити особливості модерної і традиційної парадигм художнього 

мислення Танідзакі Джюн’ічіро та простежити способи їхньої реалізації у всі 

періоди діяльності. 

Об’єктом роботи є ранній, зрілий і пізній періоди творчості письменника, в 

яких реалізується традиція та модерн як дві парадигми художнього мислення. Рання 

проза представлена у дисертації оповіданнями «Джьотаро», «Дітлахи», «Маленька 

країна», «Ніжки Фуміко», «Таємниця», «Татуювання» і «Цілінь». Період захоплення 

традиційною культурою та літературою Японії розглядається на прикладі есе 

«Хвала тіні», оповідань «Ліани Йошіно» та «Історія Шюнкін», повістей «Про смаки 

не сперечаються» і «Матір Шіґемото», романів «Любов бовдура», «Сипучий пісок» і 

«Дрібний сніг». Пізній період проаналізовано на матеріалі романів «Ключ» і 

«Щоденник божевільного старця». 

Предметом дослідження є культурна і художня традиції Японії та художній 

стиль модерн, що знайшли своє відображення в системі художньо-естетичних 

цінностей Танідзакі Джюн’ічіро. 

Теоретико-методологічну основу дисертації складають праці М.М. Бахтіна, 

Н.В. Білої, Г.В. Казанцевої, К.В. Настоящої, І.Н. Полонської, О.Г. Шаврової, 

Е. Шилза. Модерн, модернізм і модерність осмислюються на матеріалі робіт 

Т.І. Бреславець, О. Бульнуа, Є. Волощук, Ю. Габермаса, С.М. Ліппіта, С. Павличко, 

С. Судзукі, Р. Хукера та С. Яковенка. Огляд культурно-історичного та літературного 

процесів у Японії початку ХХ ст. здійснено на основі праць Т.П. Григор’євої, 

О.А. Доліна, К. Каратані, Ш. Като, Д. Кіна, Н. Мізути-Ліппіт, Дж. Мюррея, 

Я. Одзави, Ю.В. Осадчої, Е. Путцара, К. Рьохо, Дж.Т. Рімера, Дж. Рубіна. Також 

використано психоаналітичні студії З. Фройда, М. Кляйн і М. Уеди. 

Мета і завдання роботи передбачають використання біографічного, 

контекстно-описового, порівняльного, психоаналітичного методів, а також методів 

критичного та культурно-історичного аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: 

1) уперше в поле українського сходознавства введені матеріали, пов’язані з 

ґенезою та художньо-естетичними засадами японської естетичної школи тамбіха; 



 4 

2) уперше в українському літературознавстві здійснюється комплексне 

дослідження творчості Танідзакі Джюн’ічіро, запропоновано її періодизацію та 

класифікацію; 

3) запропоновано новий підхід до осмислення творчої спадщини японського 

письменника крізь призму модерну і традиції як двох парадигм його художнього 

мислення. 

Практичне значення дисертації пов’язане з можливістю використання 

одержаних результатів у дослідженнях із історії японської літератури, при 

підготовці підручників і посібників із літератури Японії ХХ ст. У додатках до 

роботи пропонується перший переклад українською мовою одного з ранніх 

оповідань Танідзакі Джюн’ічіро «Таємниця». Результати дослідження можуть бути 

використані як навчальний матеріал у межах спецкурсів із сучасної та новітньої 

японської літератури. 

Апробація дослідження. Дисертація обговорювалася на розширеному 

засіданні кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України. Її 

ключові положення та результати викладені на десяти конференціях: Третя 

міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення методики викладання 

японської мови та літератури у контексті входження України у Болонський процес» 

(Київ, 2011), Друга міжнародна конференція «Китай, Корея, Японія: методологія та 

практика інтерпретації культур» (Київ, 2011), Четверта міжнародна науково-

практична конференція «Системність і спадкоємність у процесі викладання 

японської мови та літератури в початкових, середніх та вищих навчальних закладах» 

(Київ, 2012), Всеукраїнська наукова конференція «Людина і соціум у контексті 

проблем сучасної філологічної науки» (Київ, 2012), Перша міжнародна конференція 

країн Східної Азії та Євразії, присвячена питанням японістики (м. Цукуба, Японія, 

2012), конференція «Мова і література» імені проф. Сергія Бураго (Київ, 2012), 

Міжнародна наукова конференція «Мови та літератури в глобалізованому світі: 

взаємодія та самобутність» (Київ, 2012), Міжнародна наукова конференція 

«Японська культура в контексті глобалізації: сучасний стан та перспективи» (Київ, 

2012), Третя міжнародна конференція «Китай, Корея, Японія: методологія та 

практика інтерпретації культур» (Київ, 2013), III Міжнародна науково-практична 

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

РФ, 2013), Шоста міжнародна науково-практична конференція «Передові технології 

у галузі навчання японської мови» (Київ, 2014). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні результати дослідження 

представлені у шести публікаціях, п’ять із яких оприлюднені у друкованих фахових 

виданнях ДАК України і одне – у закордонному виданні. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

роботи – 239 сторінок, з яких основний текст складають 193 сторінки; список 

використаних джерел містить 328 позицій. До роботи поданий додаток обсягом 19 

сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються мета, 

завдання, об’єкт, предмет, новизна та практичне значення роботи, описується 

теоретико-методологічна база та методи дослідження, розкривається зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами. 

У першому розділі «Японська література початку ХХ ст.: соціокультурні 

орієнтири» проаналізовано праці українських і зарубіжних дослідників, присвячені 

культурній і літературній традиціям, модерну та похідним від нього поняттям 

«модернізм» і «модерність»; охарактеризовано культурно-історичний контекст і 

літературний дискурс Японії на початку ХХ ст. 

У підрозділі 1.1. «Традиція: культурний і літературний аспекти» 

осмислюється феномен культурної та літературної традиції, а також узагальнюються 

підходи європейських і японських вчених до її інтерпретації. 

Посиленим інтересом до національної культурної та літературної традицій 

Японії відзначена зріла творчість Танідзакі Джюн’ічіро. Але відсутність єдиної 

теорії традиції та наявність варіативних інтерпретацій цього поняття в сучасних 

гуманітарних науках світу вимагають уточнити його визначення. У дослідженнях 

європейських учених (Е. Шилза, Г.-Ґ. Ґадамера та ін.) простежуються два підходи до 

культурної традиції – натуралістичний і герменевтичний. За натуралістичним 

підходом вона пояснюється як сталі моменти у культурі, оформлені у вигляді 

елементів культурного спадку (наприклад, звичаїв, ідей, способів світосприйняття та 

цінностей), які передаються від покоління до покоління. Герменевтичний підхід 

передбачає її тлумачення як акту передачі значень, кодів, смислів або як передумови 

пізнання, тому що саме із традиції починається інтерпретація людиною змістів світу. 

Сучасні японські дослідники поділяють два протилежні погляди на культурну 

традицію («бункатекі денто») як пережиток минулого, що перешкоджає науково-

технічному прогресові та розвиткові сучасного суспільства, або як вихідний 

матеріал для будь-якого культурного процесу. 

Поняття «літературна традиція» («бунґакутекі денто») здебільшого 

визначається в Європі та Японії через свої основні функції як механізм збереження 

та передачі літературного досвіду, а також спадкоємності літературного процесу. 

Нерідко термін розглядається крізь взаємозв’язок із новаторством, коли традиція 

інтерпретується як вихідний матеріал для літературного процесу, а новаторство – як 

елемент його новизни та збагачення. Літературна традиція може реалізовуватися на 

змістовому (ідеї, концепції, світогляди) та формальному (мовно-художні засоби, 

фрагменти попередніх текстів) рівнях художнього твору. 

У дисертації традиція розглядається як вихідний матеріал для розвитку 

культурних або літературних процесів, характер взаємодії з яким (наслідування, 

відштовхування чи заперечення) визначає самобутність таких процесів. 

У підрозділі 1.2. «Виміри модерного: модерн, модернізм, модерність» 

пропонуються робочі визначення, встановлюються характеристики і простежується 

ґенеза цих явищ у Європі та Японії. 

Вплив художнього стилю модерн помітний у ранніх творах Танідзакі 

Джюн’ічіро. Як відомо, вперше слово «модерн» було використано наприкінці V ст. в 
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Європі у значенні історичного періоду, коли отці церкви зробили спробу 

розмежувати християнський світ і язичницькі суспільства Середземномор’я, ввівши 

на їхнє позначення поняття modernus (сучасний) та anticuus (античний) відповідно. 

Основоположником концепції модерну як нової доби, якій властиві ідеалістичне 

світосприйняття, незалежна від традицій поведінка, право на критику та свобода 

совісті, вважається Г.-В.-Ф. Гегель. Гегелівський модерн був переосмислений у 

культурології та літературознавстві як період розвитку європейського мистецтва, як 

стиль, як загальне світовідчуття на зламі ХІХ – ХХ ст. У дисертації поняття 

використовується в значенні ідейного та художньо-мистецького стилю кінця ХІХ – 

середини ХХ ст., якому притаманні протест проти раціоналістичного бачення світу, 

принцип абстрагування, індивідуалізму та інтуїтивізму, апелювання до міфу та 

символу як основних засобів переосмислення та перетворення дійсності, посилена 

увага до ірраціонального та підсвідомого елементів людського буття. Становлення 

модерну як художнього стилю в Японії почалось у 1900-20-х рр. внаслідок 

культурного обміну із Заходом, а його відповідниками у японській 

літературознавчій терміносистемі слід вважати слова «кіндайшюґі» (досл. «доктрина 

новітнього часу») або «моданізму» (модернізм). 

Модернізм («моданізму») визначається як провідний літературний напрям 

кінця ХІХ – середини ХХ ст., для якого характерне активне експериментаторство на 

змістовому та формальному рівнях художнього твору, антиреалістична спрямованість, 

інтелектуалізм, психологізм і тяжіння до умовних засобів, символу, міфу. Японський 

модернізм як самостійний літературний напрям сформувався на основі 

європейського авангардизму в 20-х рр. ХХ ст. і був представлений у творчості 

дадаїстів («дадаїзму»), експресіоністів («хьоґеншюґі») і неосенсуалістів 

(«шінканкакуха»), які керувалися художніми принципами відповідних 

західноєвропейських течій. Модерність («моданіті») трактується як набір 

світоглядних позицій, який передбачає заперечення застарілих норм, спрямованість 

у майбутнє та можливість трансформації світу шляхом людського втручання. Її 

теорія була закладена в мистецтві, і зокрема в літературі, Ш. Бодлером, а 

філософський дискурс започаткований Ф. Ніцше. 

У підрозділі 1.3. «Традиція та модерн у процесі оновлення японської 

літератури початку ХХ ст.» здійснено спробу визначити місце національних 

традицій і європейського модерну в процесі оновлення літератури Японії 

означеного періоду. 

Початок ХХ ст., на який припадає рання творчість Танідзакі Джюн’ічіро, в 

Японії був періодом двох епох: Мейджі (1868–1912) і Тайшьо (1912–1926). У 

культурно-історичному плані мейджівський початок століття характеризувався 

продовження розпочатих наприкінці ХІХ ст. вестернізації, модернізації та 

урбанізації. Внаслідок зусиль японського уряду якомога швидше засвоїти 

досягнення та надбання західної цивілізації, яка стала взірцем для наслідування у 

різних сферах суспільного життя, західна культура поступово інтегрувалася в 

японську та стала її невід’ємною частиною. За нових культурно-історичних умов 

традиційно японське (естетика, література, культура) почало знецінюватися, 

вважатися застарілим і неактуальним. Відтак, у житті японського суспільства 1900–

1912-х рр. окреслилися два основні соціокультурні орієнтири: західна й японська 
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культурні традиції, які асоціювалися з усім модерним і традиційним відповідно. У 

літературі цього періоду продовжували розвиватися напрями, адаптовані наприкінці 

ХІХ ст. із російської та західноєвропейських літератур: романтизм, реалізм і 

натуралізм. Тобто західні твори послужили орієнтиром для японського письменства 

початку ХХ ст. 

В історичному плані доба Тайшьо була періодом демократії, Першої світової 

війни (1914–1918) і посилення робітничого руху. В культурному плані одним із 

важливих аспектів була відкритість Японії Заходові внаслідок співпраці з Лігою 

націй, яка розпочала другу хвилю захоплення західноєвропейською культурою в 

країні. Західні тенденції змінили обриси японського суспільства: відбулася 

лібералізація суспільного життя, заперечення мейджівських ідеалів покірності та 

обов’язку, фемінізація чоловіків і маскулінізація жінок. Такі трансформації помітно 

вплинули і на літературний дискурс доби Тайшьо, послуживши вихідним пунктом 

для становлення наприкінці 1900-х рр. антинатуралізму, а в 1920-х рр. 

модерністської та пролетарської літератур. 

Антинатуралізм, або ханшідзеншюґі, виник на знак протесту проти «оголеної» 

фактографічності японського реалістично-натуралістичного методу. Він був 

представлений різнорідними за ідейним, естетичним і художнім спрямуванням 

течіями та школами: неогуманізмом (спілка «Біла береза»), естетизмом (школа 

тамбіха) і символізмом (школа шьочьоха). В їхніх межах відбулося переосмислення 

традиції як засобу самовизначення та самоствердження у світовому контексті. 

У другому розділі «Творчі експерименти Танідзакі Джюн’ічіро в контексті 

японського естетизму» аналізується творча біографія письменника, розглядається 

історія виникнення та розвитку японської естетичної школи тамбіха, 

встановлюються ідейні та художньо-естетичні засади японського естетизму на 

матеріалі творчості Танідзакі Джюн’ічіро та Наґаї Кафу (1879–1959). 

У підрозділі 2.1. «Витоки та еволюція художньо-естетичної свідомості 

Танідзакі Джюн’ічіро» проаналізовано основні етапи творчості письменника. 

Знаковими у творчій біографії Танідзакі Джюн’ічіро стали дитинство, родинне 

середовище, а згодом – навчання в Токійському Імператорському університеті. На 

1908–1911 рр. припало знайомство з творчістю Наґаї Кафу та особиста зустріч із 

ним. Наґаї Кафу опікувався Танідзакі і допомагав реалізуватися як письменникові. 

Надважливим моментом у житті Танідзакі став переїзд до регіону Кансай, який 

здавна славився як культурний центр традиційного японського мистецтва. 

Натхненницею митця також була його дружина Недзу Мацуко. Її прототип 

зустрічається у творах «Розповідь сліпого» (1931), «Ашікарі» (1932), «Дрібний сніг» 

(1943–48) та ін. 

Деякі дослідники (наприклад, Т.П. Григор’єва та І.Л. Львова) виділяють два 

творчі періоди у письменницькій кар’єрі Танідзакі: ранній (1910 р. – початок 1920-

х рр.), відзначений впливом західноєвропейських літератур, і зрілий (1920-ті рр. – 

1965 р.), який характеризується поверненням до національних традицій. Ґрунтовне 

вивчення й аналіз творів автора дали змогу уточнити цю періодизацію та виділити: 

ранній період (1910–1924 рр.), у творах якого спостерігаються елементи 

західноєвропейського модерну, наприклад, антинатуралістичні настрої, 

переконаність у силі творчої уяви та її здатності перевтілювати дійсність, концепція 
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демонічної краси, теми пробудження істинної натури, самовизначення та 

самопошуку, образ митця-міфотворця; «традиційний», або зрілий (1925–1955 рр.), 

якому притаманні відмова від західного впливу, переосмислення культурної та 

художньої традицій Японії, що підтверджується на прикладі розробленої Танідзакі 

концепції традиційної краси, образів аристократичної красуні та оповідача, який 

визначається між Заходом і Сходом, численних алюзій і ремінісценцій; і пізній 

(1956–1965 рр.), творам якого властивий глибокий психологізм і реалістичний опис 

сучасного життя. 

Підрозділ 2.2. «Ґенеза та ідейно-художні засади японського естетизму» 
присвячений одній із течій японського антинатуралізму. 

Японська естетична школа тамбіха як художня течія й ідейна позиція групи 

письменників і поетів кінця доби Мейджі бере свій початок від 

західноєвропейського естетизму – тенденції в художній літературі, образотворчому 

та декоративному мистецтві ХІХ – початку ХХ ст., яка вирізнялася домінуванням 

естетичних цінностей над етичними та суспільними проблемами. 

Західноєвропейський естетизм обстоював принципи «мистецтва для мистецтва», 

свободу творчості та аристократизм духу. Відчуваючи його вплив і необхідність 

виробити нові ідеали доби, творча обдарована молодь на чолі з Кіношіта Мокутаро 

(1885–1945) заснувала журнал «Товариство Пана», який об’єднав поетів Кітахару 

Хакушю (1885–1942), Хаґівару Сакутаро (1886–1942), Хінацу Коносуке (1890–1971) 

та прозаїків Сато Харуо (1892–1964), Наґаї Кафу і Танідзакі Джюн’ічіро. 

Серед основних причин виникнення естетичної школи тамбіха була нагальна 

потреба оновлення літератури та культури у зв’язку зі стрімкими змінами у житті 

японського суспільства на початку ХХ ст. Ця художня течія стала культурною 

реакцією на тотальну вестернізацію та модернізацію країни урядом Мейджі. 

Керуючись бажанням уникнути непривабливої культурно-історичної дійсності, 

японські естети віднайшли порятунок у відриві мистецтва від моралі та відкритті 

горизонтів чуттєвості. Відштовхування від західних взірців змінилося в їхній 

творчості скептицизмом і критикою західної цивілізації, що допомогло заново 

осягнути і переоцінити власну культурну спадщину. Наслідком цього стало нове 

бачення доби Едо (1603–1868) як символу національних традицій. З іншого боку, 

повернення до едоських традицій стало проявом ескапізму – втечі від навколишньої 

дійсності у світ творчої фантазії та уяви, створення міфу під назвою «дім». 

Офіційний осередок тамбіха «Товариство Пана» проіснував від 1908 р. по 

1912 р. Причиною саморозпуску стала роз’єднаність та ідеологічна незрілість 

японських естетів, які під натиском офіційної цензури і репресій з боку влади 

відмовилися від богемного життя й естетизму. 

У підрозділі 2.3. «Генераційні відмінності у школі тамбіха: від 

декадентства Наґаї Кафу до модерну Танідзакі Джюн’ічіро» простежуються 

ідейні та художньо-естетичні особливості тамбіха на матеріалі творчості її 

основоположних постатей. 

На початку ХХ ст. Наґаї Кафу був культовою постаттю в Японії, якою 

захоплювалася тогочасна освічена молодь. Його перші оповідання «Честолюбність», 

«Пекельні квіти» та «Жінка мрії», написані в 1902–1903 рр., були відзначені 

впливом Е. Золя та французького натуралізму. В них знайшло своє відображення 
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зацікавлення еротикою, фізіологічним началом у людині, непривабливими 

сторонами життя та процесом становлення особистості. З 1910 р. Кафу обрав 

позицію вільного письменника, який виступав проти заідеологізованості літератури. 

Повернення до традицій едоського мистецтва та культури склало художню 

платформу його подальшої літературної діяльності. Як співзасновник і головний 

редактор журналу «Література Міта», Кафу відіграв значну роль у процесі 

становлення та функціонування японської естетичної школи тамбіха. 

На початку письменницької кар’єри Танідзакі Джюн’ічіро захоплювався 

неординарною постаттю Наґаї Кафу, новаторські твори якого пропонували свіжі 

образи далекого Заходу та відвертість тем. При цьому Танідзакі вдалось уникнути 

наслідування та виробити власний стиль. Співпраця Танідзакі та Кафу в 

літературних журналах, які стимулювали естетичні експерименти, а також 

відчутний вплив західноєвропейського естетизму на їхню творчість дають змогу 

зробити висновок про важливу роль обох письменників у становленні тамбіха. У 

їхніх творах втілились ідейні та художні принципи школи: антиутилітаризм, 

антинатуралістичні настрої, гедоністичне світосприйняття, культ краси, символізм, 

сенсуалізм і еротизм, туга за минулою епохою Едо. Доба Едо з її колоритною 

міською культурою та мистецькою традицією була цікавою для митців із різних 

причин: Кафу звертався до неї, намагаючись пережити власне неприйняття сучасної 

вестернізованої Японії, Танідзакі – сумуючи за минулим, оскільки дитинство він 

провів у старому Едо, переживши його трансформацію від міста купців і ремісників 

до нового модернізованого утворення. 

Суттєва відмінність між цими двома представниками тамбіха полягала в 

орієнтації на різні мистецькі явища: Кафу – на декаданс, а Танідзакі – на модерн. 

Декадентство Кафу простежується в його творах на прикладі занепадницьких і 

ескапістських настроїв, невдоволеності японською дійсністю ХХ ст. та її критики, 

естетизму як творчого кредо, туги за «золотою» добою Едо. Ці риси яскраво 

проявилися на змістовому рівні його художніх творів, що підтверджують теми 

ностальгії за минулим у повістях «Річка Суміда» (1911) і «Дивна історія зі східного 

берега» (1937), негативні образи сучасних японок у романі «Суперниці» (1916–17) і 

повісті «По-літньому» (1915) тощо. Творчість Танідзакі ж від початку була 

відзначена модерним звучанням. Вона відрізнялась активним міфотворенням 

(образи митців-міфотворців у оповіданнях «Татуювання» (1910) і «Таємниця» 

(1911)), синтезом західного змістового та формального матеріалу зі східним (образ 

«нової» японки та ідея преклоніння викривленому західному ідеалові в романі 

«Любов бовдура» (1924–25)), посиленою увагою до світу вигадки, ілюзії й уяви 

(оповідання «Дітлахи» (1911)), підсвідомості та внутрішнього світу збочених бажань 

персонажів («Щоденник божевільного старця» (1961)) тощо. Іншими словами, Кафу 

і Танідзакі представляли дві різні генерації митців у межах школи тамбіха – 

декадентів і модерністів. 

У третьому розділі «Модерна і традиційна парадигми художнього 

мислення у творчості Танідзакі Джюн’ічіро» розкрито особливості обох парадигм 

на матеріалі найхарактеристичніших творів раннього, зрілого та пізнього періодів. 
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У підрозділі 3.1. «Елементи модерністської естетики в ранніх творах» 

аналізуються проблематика та поетика, основні концепції, мотиви, образи та 

художні прийоми ранніх творів Танідзакі Джюн’ічіро. 

Ранній період творчості японського естета характеризувався активним 

експериментуванням, про що свідчить одночасне звернення письменника і до прози 

(низка новел («Тайфун», 1911) і оповідань («Диявол», 1912)), і до драматургії (п’єса 

«Слон», 1910 та ін.). На естетичному та концептуальному рівнях помітний вплив на 

автора концепцій західноєвропейського естетизму, символізму та модернізму. Про 

це свідчить те, що Танідзакі обрав демонічну красу центром системи естетичних 

цінностей. Саме така краса та віддане служіння їй здатні перетворювати дійсність, 

як це відбувається у творі «Татуювання» (1910). 

На образному рівні це нові персонажі, що поривають із традицією: вродлива 

жінка-деспот, чоловік із мазохістськими нахилами, діти, які грають у дивні ігри, 

митці різного ґатунку. Красуня, перед якою плазує чоловік, – це нова жінка в 

інтерпретації Танідзакі. Її образ контрастує з традиційно японським образом 

покірної дружини, люблячої матері та вірної супутниці. Такою виступає спокуслива 

та мстива Нань-цзи з оповідання «Цілінь», а її антиподом – слабохарактерний 

правитель Лін-гун. Разом вони представляють два полюси авторської концепції 

демонічної краси, яка передбачає існування активного/жорстокого та 

пасивного/мазохічного начал. Діти у творах письменника живуть дорослим життям, 

як Ей, Шін’ічі, Сенкічі та Міцуко з «Дітлахів» (1911). Образ митця розкривається 

крізь прагнення створити уявний світ. Такими постають розпусний гедоніст 

Джьотаро з однойменного оповідання 1914 р. та оповідач із «Таємниці» (1911), які 

тікають від дійсності у світ розпусти і загадки відповідно. 

Ідейно-тематичний вимір ранніх творів зводиться до питань поклоніння 

демонічній красі (наприклад, у оповіданні «Татуювання»), життєвого та 

мистецького самопошуку (як у творі «Джьотаро»), перевтілення («Таємниця»), 

співіснування краси, мистецтва та дійсності («Ніжки Фуміко», 1919), становлення 

(«Дітлахи» та «Маленька країна», 1918), стосунків між чоловіком і жінкою як двома 

протилежними полюсами («Цілінь»). 

Наскрізними мотивами ранніх творів Танідзакі є мотив гри, еротизму, 

садомазохізму та фетишизації ніг. Мотив гри використовується з метою викриття 

істинної суті героїв і трансформації дійсності. Так, за допомогою гри діти з 

оповідання «Дітлахи» починають своє сексуальне становлення, а Нумакура та його 

товариші із твору «Маленька країна» створюють «міні-державу», позбавлену 

економічних і соціальних обмежень світу дорослих. Мотив еротизму допомагає 

підсилити гамму переживань і страждань персонажів. Наприклад, молода гейша з 

«Татуювання» вродлива, сексуальна, сповнена енергії; вона – японський варіант 

фатальної жінки. Мазохізм – одна з ланок, яка веде до розуміння та осягнення 

демонічної краси, оскільки захоплення нею може принести естетичну насолоду 

лише людині, що прагне болю. В оповіданні «Диявол» (1912) головний герой 

отримує надзвичайне задоволення, мов собака нюхаючи носову хустинку коханої, 

яка страждає на нежить. Фетишизація ніг є ще одним способом реалізації авторської 

концепції краси: саме ноги є виразним символом жіночої вроди. Це простежується 
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на прикладі замилування 61-річного Цукаечі та 19-річного Ушінйо ногами 

колишньої гейші Фуміко у творі «Ніжки Фуміко». 

Найулюбленішими художніми прийомами раннього Танідзакі є деталізація й 

антитеза. Деталізація візуальних, смакових, слухових і тактильних відчуттів 

допомагає визначити інтенсивність естетичного сприйняття, як, наприклад, в 

оповіданні «Цілінь». Антитеза артикулюється в образах деспотичної жінки та 

мазохічного чоловіка, що підсилює контраст між ними. Це простежується на 

прикладі молодої гейші й татуювальника Сейкічі з оповідання «Татуювання».  

У підрозділі 3.2. «Ніхон-кайкі, або повернення до Японії, як символ зміни 

художньо-естетичних парадигм» визначено причини та умови, за яких відбулася 

зміна світоглядної і творчої позицій Танідзакі Джюн’ічіро, охарактеризовано зрілий 

період творчості, розглянуто образ родини як засіб відображення особистих і 

суспільних трансформацій, простежено авторську концепцію Заходу та Сходу в 

житті японського суспільства початку ХХ ст. 

У 20-х рр. ХХ ст. кілька фактів із особистого життя Танідзакі спричинили 

принципові зміни у його творчих орієнтаціях. Це складні стосунки із цензурою часів 

Тайшьо, що вилучила з друку багато творів письменника; опозиція пролетарській 

літературі, яка стала актуальною за нових культурно-історичних умов і виступала за 

служіння мистецтва усьому народові; творча криза 10-х рр.; переїзд до регіону 

Кансай, який здавна вважався колискою японської культури. Традиція стала 

головним джерелом натхнення для Танідзакі. Цей період представлений 

здебільшого прозовими творами – мемуарами та щоденниками (наприклад, 

«Спогади моєї юності», 1932–33), есе («Хвала тіні», 1933), оповіданнями («Ліани 

Йошіно», 1931), повістями («Про Томоду та Мацунаґу», 1926), романами («Любов 

бовдура», 1924–25). 

На естетичному та концептуальному рівнях письменник відмовляється від 

концепції демонічної краси на користь традиційної, ідеалом якої стає кіотський тип 

жінки – м’якшої, елегантнішої, душевнішої. Такою є О-Хіса з повісті «Про смаки не 

сперечаються» (1929), манери якої протиставляються брутальний поведінці 

Місако – любительки усього західного. Важливе місце в художньо-естетичному 

просторі зрілого періоду посідає доба Едо з її культурою та драматургічною 

традицією. Наприклад, вона постає загальним тлом в оповіданні «Історія Шюнкін» 

(1933). 

У творах зберігаються такі елементи, притаманні ранній творчості, як мотив 

еротизму (на прикладі пікантного любовного трикутника між Соноко, її коханкою 

Міцуко та чоловіком у романі «Сипучий пісок», 1928–30), мотив мазохізму, який 

реалізується через чоловічі образи (так, Сасуке зносить принизливі знущання своєї 

коханої в «Історії Шюнкін»). З’являється мотив любові до матері, яка постає ідеалом 

жіночої вроди та об’єктом бажання. Він простежується у повісті «Матір Шіґемото» 

(1949–50) на прикладі стосунків Шіґемото та його матері-красуні Арівари Кінокати. 

Дедалі частіше автор використовує історичні сюжети та постаті, а дію твору 

переносить із сучасності у минуле. Яскравим підтвердженням цього є твори «Історія 

Шюнкін», у якому образ головної героїні має історичний прототип, «Матір 

Шіґемото», де відтворено колорит придворного життя доби Хейан (794–1185), 
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«Розповідь сліпого» (1931), в основу якого покладено дійсні історичні події (війна 

між князями Наґамасою (1545–1573) та Нобунаґою (1534–1582)). 

Концепція традиційної краси вимагала суттєвої трансформації жіночого 

образу, у зв’язку з чим помітна тенденція розглядати жінку та чоловіка у їхній 

єдності – у шлюбі та родині. У творах Танідзакі образ родини служить різним цілям: 

виступає засобом відображення двох різних полюсів світосприйняття – 

східного/традиційного та прозахідного/модерного (на прикладі Джьоджі та Наомі з 

«Любові бовдура», Канаме та Місако з твору «Про смаки не сперечаються»); 

віддзеркалює суспільні зміни, що спіткають японське суспільство в ХХ ст., як у 

романі «Дрібний сніг» (1943–48); відображає поверхові ідеали нової доби, наслідком 

яких стає неважливість відданості та кохання у шлюбі, а також зрада (наприклад, у 

романі «Сипучий пісок»). 

Проблема співіснування Заходу та Сходу в житті та свідомості японців 

визначилася у творчості письменника у 20-х рр. ХХ ст. Так, у романі «Любов 

бовдура» пропонується імпліцитний конфлікт між західною та східною культурами, 

що інтегрувалися в соціокультурній дійсності тогочасної Японії. Маючи на меті 

виховати з юної Наомі ідеальну жінку за західним зразком, головний герой Джьоджі 

керується поверховими ідеалами, зрештою зіштовхуючись із грубістю, надмірною 

розкутістю та зрадою дівчини. Іншим твором, у якому конфлікт набув чіткішого 

звучання, стала повість «Про смаки не сперечаються». Тут Захід і Схід постають 

двома векторами особистого розвитку для головного героя Канаме. Докладніше 

письменник досліджує проблему співвідношення західної та східної культур в есе 

«Хвала тіні». Якщо перші твори засвідчують прихильне ставлення митця до 

західного елемента японської культури початку ХХ ст., то в есе «Хвала тіні» він 

визначається остаточно: за нових часів, коли поступово відмирають традиції 

минулого, йому хотілося б підтримувати «тінь» («ін’ей») – головний принцип суто 

японської естетики. Тобто, він наголошує на своїй просхідній позиції. 

Пізня творчість Танідзакі Джюн’ічіро осмислюється в підрозділі 

3.3. «Психологічні аспекти пізнього періоду творчості». Запропоновано аналіз 

проблематики та поетики романів «Ключ» і «Щоденник божевільного старця» з 

використанням психоаналітичного підходу до образів і символічного наповнення 

творів. 

Пізні твори письменника, написані в 1956–1965 рр. і представлені романами 

«Ключ» (1956), «Пливучий міст мрій» (1959), «Щоденник божевільного старця» 

(1961), оповіданням «Життя довкола кухні» (1962–63), есе «Кіото: його природа, 

страви… та жінки» (1965), стали результатом синтезу його попередніх художньо-

естетичних пошуків та експериментів. 

Жанр щоденникової прози ніккі, до якого звертається Танідзакі у романах 

«Ключ» і «Щоденник божевільного старця», допомагає сконцентруватися на світові 

внутрішніх переживань, потаємних думок і стримуваних бажань персонажів. 

Письменник дотримується усталених для цього жанру прийомів письма – оповідь 

від першої особи, акцент на відчуттях, переживаннях і прагненнях героїв, надмірна 

деталізація опису, неоднолінійність сюжету, що свідчить про вплив класичної 

японської літератури на авторський стиль. 



 13 

У творі «Ключ» діалог між двома головними героями – 59-річним чоловіком і 

його дружиною Ікуко, – відбувається шляхом обміну приватними щоденниковими 

записами. Тема роману – криза подружнього життя, а його проблематика охоплює 

низку питань: шлюбу без кохання, подружньої зради, стосунків батьків і дітей. В 

образі Ікуко під маскою доброчинності приховані деспотизм і жорстокість, 

притаманні героїням ранніх творів Танідзакі. Раціоналізм, із яким вона свідомо йде 

на зраду та наближає свого чоловіка до смерті, – наслідок шлюбу, укладеного без 

кохання. Зрада ж набуває нової інтерпретації як каталізатор у покращенні інтимних 

стосунків подружжя. Усвідомлюючи свою самотність і непотрібність батькам, 

заглибленим у світ власних егоїстичних бажань, їхня донька Тошіко прагне смерті 

батька та морального падіння матері. Відчуженість героїв підкреслено за допомогою 

прийому дежавю, що проявляється в ритуальному повторенні послідовності подій, 

які призвели до першого фізичного задоволення і чоловіка, і дружини. 

На відміну від «Ключа», у «Щоденнику божевільного старця» оповідь веде 

один герой – 77-річний Уцуґі Токусуке, що дає змогу осягнути інші персонажі лише 

крізь призму його суб’єктивного сприйняття. На схилі літ він знаходить розраду у 

стосунках із молодою дружиною сина Сацуко. Ревнощі та постійне збудження 

призводять до погіршення фізичного та психічного стану Токусуке, а тому усім 

навколо здається, що старий збожеволів. Темою твору є непоборна сила бажання, 

яка не знає ані фізіологічних, ані моральних, ані соціальних перешкод. Проблема 

зради вводиться з метою підкреслити моральне падіння Токусуке та Сацуко. У 

романі зустрічаються мотиви ранніх творів автора (наприклад, оповідань «Ніжки 

Фуміко», «Татуювання», «Джьотаро»): фетишизації ніг, яка проявляється в 

одержимості старого ногами його невістки, надмірного еротизму, помітного на 

прикладі розкутої поведінки Сацуко, мазохізму, притаманного Токусуке. За 

допомогою садомазохістських стосунків автор розбудовує концепцію влади, яку 

реалізує в двох площинах: влади уяви та фантазії над розумом, а також влади 

фізіології над мораллю. 

Тобто у пізніх творах письменник порушує низку проблем психологічного та 

морального характеру: невідповідності світу бажань дійсності, егоїстичних 

стосунків між батьками та дітьми, подружньої зради тощо. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дослідженням встановлено, що літературний доробок однієї з 

основоположних постатей японського естетизму – Танідзакі Джюн’ічіро 

відзначений синтезом художніх традицій західноєвропейської літератури зламу 

ХІХ – ХХ ст. і японської класичної. Такий характер його творчості зумовлений 

незмінною тенденцією японців поєднувати новаторські елементи з усталеними, яка 

забезпечує довговічність національних традицій. На підставі цього в роботі традиція 

(«денто») розглядається як вихідний матеріал для будь-якого культурного або 

літературного процесу, тип взаємодії з яким визначає самобутність такого процесу. 

З іншого боку, на початковому етапі творчого становлення письменник не оминув 

західного впливу, що проявилось у його зверненні до естетики модерну 

(«кіндайшюґі», «моданізму») – ідейного і художньо-мистецького стилю кінця ХІХ – 
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середини ХХ ст., визначальними рисами якого є антиутилітаризм, міфотворення, 

зацікавленість ірраціональною та підсвідомою сторонами буття. 

Осмислення культурно-історичних і літературних процесів Японії початку 

ХХ ст. дало змогу показати, що східна (традиційна) та західна (модерна) культури 

були двома вирішальними соціокультурними орієнтирами японців того часу. Вони 

репрезентували дві якісно відмінні світоглядні парадигми. Для літератури доби 

Мейджі характерна орієнтація на західноєвропейську художню традицію кінця 

ХІХ – початку ХХ ст., а за доби Тайшьо (1912–1926) почали розвиватись японський 

антинатуралізм, модерністська та пролетарська літератури. 

Аналіз художніх текстів і літературно-критичних матеріалів дав змогу 

виділити кілька вирішальних впливів на становлення художньо-естетичної 

свідомості Танідзакі Джюн’ічіро: родинне оточення, навчання в університеті та 

знайомство з західноєвропейською літературою, переїзд до центру традиційного 

японського мистецтва – регіону Кансай, а також співпраця з Наґаї Кафу в журналах 

антинатуралістичного спрямування. 

На матеріалі творів Танідзакі Джюн’ічіро («Татуювання» (1910), «Любов 

бовдура» (1925), «Історія Шюнкін» (1933), «Матір Шіґемото» (1949) та ін.) у 

дисертації розкриті ідейно-художні засади тамбіха: антиутилітаризм, 

антинатуралізм, культ краси, посилений інтерес до доби Едо, гедонізм, сенсуалізм і 

еротизм. У роботі показано: письменник був послідовником драматургічної традиції 

Едо, що проявилося в зацікавленості проблемами болю, кохання та смерті. Його 

творчий доробок характеризується жанровим розмаїттям і представлений п’єсами 

(«Народження», 1910), есе («Хвала тіні», 1933–34), новелами («Тайфун», 1911), 

повістями («Про смаки не сперечаються», 1928–29) та романами («Ключ», 1956). 

Осмислення літературної спадщини Танідзакі Джюн’ічіро дає змогу виділити 

ранній період (1910–1924 рр., оповідання «Джьотаро», «Маленька країна», «Ніжки 

Фуміко», «Таємниця» та ін.), в якому домінує система цінностей Заходу та модерні 

настрої; «традиційний», або зрілий (1925–1955 рр., есе «Хвала тіні», оповідання 

«Ліани Йошіно», повість «Про смаки не сперечаються», роман «Сипучий пісок» та 

ін.), що вирізняється поверненням до традицій і системи цінностей Сходу; і пізній 

(1956–1965 рр., романи «Ключ» і «Щоденник божевільного старця»), якому 

притаманний синтез попереднього творчого досвіду. Оригінальність ранньої 

творчості письменника, як показує вивчення його художніх творів, проявилася в 

утверджуваній концепції демонічної краси і темі рабського служіння їй (як в 

оповіданні «Цілінь»), мотивах гри (наприклад, у творах «Дітлахи» і «Маленька 

країна»), еротизму («Татуювання»), мазохізму та фетишизації ніг («Джьотаро» та 

«Ніжки Фуміко»), образі митця-міфотворця («Таємниця»). В її основі лежить 

модерна парадигма художнього мислення. У творах зрілого періоду Танідзакі 

відроджує японську традицію, що проявляється в реалізованій ним концепції 

традиційної краси (наприклад, у романі «Дрібний сніг»), «конфлікті» Заходу та 

Сходу («Любов бовдура», «Про смаки не сперечаються» і «Хвала тіні»), зверненні 

до оповідного жанру японської літератури ІХ – ХV ст. моноґатарі («Матір 

Шіґемото»), численних алюзіях і ремінісценціях («Ліани Йошіно»). Цей творчий 

період характеризується домінуванням традиційної парадигми художнього 

мислення. У пізній прозі японського естета простежується синтез напрацювань 
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раннього (увага до внутрішнього світу та підсвідомості людини, образ егоїстичної 

«нової» жінки (Ікуко з «Ключа») і митця-міфотворця (Токусуке з «Щоденника 

божевільного старця»)) та зрілого (ідея про шанобливе ставлення до традицій 

минулого, звернення до жанру ніккі, мотив відчуженості у шлюбі) періодів. Тобто у 

ній синтезовано елементи модерної і традиційної парадигм художнього мислення 

автора. 

На основі вивчення найхарактеристичніших творів раннього, зрілого та 

пізнього періодів творчості Танідзакі Джюн’ічіро робимо висновок, що 

багатогранний літературний доробок японського естета відзначений плідним 

симбіозом європейського модерну та національних традицій Японії. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Кузьменко Ю.С. Традиція та модерн у творчості Танідзакі Джюн’ічіро. – 

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 МОН України, Київ, 

2015. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню творчості Танідзакі 

Джюн’ічіро та її осмисленню крізь призму модерну та традиції як двох парадигм 

художнього мислення письменника. 

У роботі особливу увагу приділено естетичній школі тамбіха як одному з 

антинатуралістичних проектів новітньої японської літератури, в межах якого 

починалося творче становлення письменника. Простежено історію виникнення та 

функціонування школи, подано стислий огляд творчих зусиль японських поетів і 

письменників-естетів, проаналізовано роль Танідзакі Джюн’ічіро в її розвитку, 

виявлено ідейно-художню платформу японського естетизму. 

Дослідження пропонує періодизацію творчого доробку Танідзакі Джюн’ічіро 

відповідно до ідейних і художньо-естетичних принципів, виокремлюються три 

творчі періоди: ранній (1910–1924), для якого характерна модерна парадигма 

художнього мислення; «традиційний», або зрілий (1925–1955), відзначений 

переходом до традиційної парадигми; та пізній (1956–1965), у якому помітний 

синтез обох парадигм. 

На матеріалі художніх творів Танідзакі простежено способи реалізації 

модерну та традиції на естетичному, концептуальному, образному та 

композиційному рівнях. 

Ключові слова: антинатуралізм, естетизм, культурна традиція, літературна 

традиція, модерн, модернізм, модерність, парадигма художнього мислення, 

концепція демонічної краси. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Кузьменко Ю.С. Традиция и модерн в творчестве Танидзаки 

Дзюнъитиро. – 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 МОН Украины, 

Киев, 2015. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию творчества Танидзаки 

Дзюнъитиро в контексте культурно-исторических и литературных трансформаций 

Японии в начале ХХ в. В работе модерн и традиция рассматриваются как две 

парадигмы художественного мышления писателя. 

Танидзаки Дзюнъитиро начинал творческий путь в 10-х гг. ХХ в. В 

историческом плане это был конец эпохи Мэйдзи (1868–1912) и начало демократии 

Тайсё (1912–1926), в культурном – период переосмысления национальных 

традиций и формирования японского модерна как идейного и художественного 

стиля, в литературном – время становления антинатуралистического движения, 

модернистской и пролетарской литератур. Одним из проектов японского 

антинатурализма была эстетическая школа тамбиха, представителей которой 

(Китахару Хакусю, Хагивару Сакутаро, Хинацу Коносукэ, Нагаи Кафу, Танидзаки 

Дзюнъитиро и Сато Харуо) объединяло антиутилитарное отношение к искусству, 

культ красоты и вера в силу художественного слова. Воодушевившись идеями 

западноевропейского эстетизма и «чистого искусства», японские эстеты попытались 

переосмыслить национальную традицию, выбрав в качестве образца эпоху Эдо 

(1603–1868) с её колоритной городской культурой и развлекательной литературой 

гэсаку. Идейные и художественные принципы эстетизма нашли своё яркое 

воплощение в творчестве Танидзаки Дзюнъитиро и Нагаи Кафу, которых 

объединяло гедонистическое мировоззрение, культ прекрасного, символизм, 

сенсуализм и откровенный эротизм как способы реализации эдоской 

художественной традиции, глубокий психологизм и частое обращение к теме 

Восток – Запад как неотъемлемой составляющей жизни современного японского 

общества, экзотизм. 

Кардинальное изменение художественно-эстетической позиции Танидзаки 

Дзюнъитиро позволяет выделить три периода в его писательской биографии: ранний 

(1910–1924), в котором доминирует система ценностей Запада и модерные 

настроения; «традиционный» или зрелый (1925–1955), характеризующийся 

возвращением к традициям и системе ценностей Востока; и поздний (1956–1965), 

представляющий синтез предыдущего творческого опыта. 

Ранние рассказы писателя («Татуировка», «Цилинь», «Дети» и проч.) 

предлагали необычные темы, новаторские образы деспотичной красавицы и 

трепещущего перед ней мужчины, экзотические зарисовки из чужеземных стран и 

японского прошлого, концепцию демонической красоты и власти, мотивы игры, 

мазохизма и фетишизации ног. Они существенно контрастировали с 

натуралистической прозой, преобладающей в Японии начала ХХ в. Оригинальность 

раннего творчества Танидзаки свидетельствовала о влиянии на писателя 
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западноевропейской литературы конца ХІХ – начала ХХ в. В её основе лежала 

модерная парадигма художественного мышления. 

Заинтересованность японской традиционной культурой, эстетикой и 

искусством, возникшая после переезда в регион Кансай, привела к отказу Танидзаки 

от модерных экспериментов, имевших место в его раннем творчестве. Вместо 

демонической красоты на первый план выступила красота традиционная, 

воплощённая в киотском типе женщины – аристократичной, преданной и 

терпеливой; актуализировался вопрос о самоопределении между Востоком и 

Западом как символами двух противоположных мировоззренческих и творческих 

позиций. Иными словами, этот период в творчестве писателя характеризовался 

доминированием традиционной парадигмы художественного мышления. 

Поздние произведения объединили в себе элементы модерной (например, 

мотивы мазохизма и эротизма) и традиционной (образ семьи и глубокий 

психологизм) парадигм. В них представлен мир иллюзии и выдумки, который 

граничит с японской действительностью ХХ в. 

Ключевые слова: антинатурализм, эстетизм, культурная традиция, 

литературная традиция, модерн, модернизм, модерность, парадигма 

художественного мышления. 

 

SUMMARY 

 

Kuzmenko I.S. Tradition and Modern Style in Writings of Tanizaki 

Jun’ichiro. – 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 aimed at a complex research of the writings of Tanizaki Jun’ichiro 

in the context of culture-historical and literary processes of Japan at the beginning of the 

ХХ century, as well as at interpretation of his fiction in light of modern style and tradition 

as two paradigms of artistic thought. 

The special attention is paid to an aesthetic school tambiha as one of anti-

naturalistic projects of the Japanese literature, within which Tanizaki started his literary 

career. The thesis examines the school’s genesis and activities, briefly reviews creative 

experiments of the Japanese aesthetes, investigates the conceptual and literary base of the 

Japanese aestheticism. 

The research offers periodization of the literary works of Tanizaki Jun’ichiro 

according to the aesthetic, conceptual and literary principles, in particular it is proposed to 

distinguish three periods: early (1910–1924), characterized by the modern paradigm of 

artistic thought; traditional (1925–1955), marked with a shift to the traditional paradigm; 

and late (1956–1965), representing synthesis of both paradigms. 

Analysis of Tanizaki’s fiction enables to determine the ways of realization of 

modern style and tradition at the aesthetic, conceptual, figurative and narrative levels. 

Key words: antinaturalism, aestheticism, cultural tradition, literary tradition, 

modern style, modernism, modernity, paradigm of artistic thought, concept of demonic 

beauty. 


