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«Японія дала життя досконалій за формою культурі й розвинула в людях таку 
властивість погляду, при якому правду бачать в красі, а красу в правді» 

 Рабіндранат Тагор 

Неначе нитка дорогоцінних перлин протягнулася з глибини століть низка 
немеркнучих скарбів літературної спадщини Країни сонця, що сходить. 

 Японська літературна традиція вважається дуже давньою і 
високорозвиненою. 

"Зібрання міріад листів" ,"Повість про блискучого принца Гендзі«, "Нотатки 
в головах" - це, звичайно ж, відгомони давньої доби, що давно пішла у 
минуле, блискучої Епохи Хейан (Х-ХІ вв.). Твори поетичної і художньої прози 
того часу вирізнялися вишуканістю і витонченістю смаку їхніх авторів, що 
несуть особливу естетичну атмосферу імператорського двору, який виніс на 
поверхню історії нових героїв і нові імена. 

Хайку (хоку) — традиційний жанр японської лірики, який виник у XV ст., що 
було зумовлено розвитком міської культури. Хоку — це трирядковий 
неримований вірш, що постав на основі першої півстрофи танка. У віршах 
хайку знайшли відображення не тільки природа Японії, а й особливості 
японського світосприйняття, звичаї та вірування японців.  

 



 

З настанням ХХ-го століття японська література починає проникати на 
Захід. 

Двом японським письменниками була присуджена Нобелівська премія з 
літератури: у 1968 р. її отримав Кавабата Ясунарі, а в  1994 р. нобелівським 
лауреатом став Ое Кендзабуро. 

Згодом  починають з'являтися твори японських письменників-фантастів А. 
Кобо, К. Сакьо, Х. Шініті та ін. Розцвітає жанр детективного і 
психологічного роману, представленого творами таких письменників як С. 
Мацумото , Т. Фукунага , Д.Ватанабе. 

Харукі Муракамі - нова зірка, що зійшла на небокрай японської 
літературної творчості вже в наші дні. Муракамі одним з перших відкрив 
очі сотням тисячам читачів на сучасну Японію з її альтернативною 
молодіжною субкультурою, яка мало чим відрізняється від аналогічного 
середовища в Москві, Нью-Йорку, Лондоні або в Стамбулі. Він із 
задоволенням ламає традиції, за що викликає нехтування з боку багатьох 
японців, прихильників древніх підвалин і "правильних" звичок.  

 

 

 



Антологія японської поезії. Хайку (XVII-XX ст.) / упор. І. Бондаренко. – К.: 
Дніпро, 2002. – 368 с. 

Двомовна (українською та японською мовами) 
антологія містить переклади та оригінали понад 1000 
віршів, написаних у жанрі хайку (хоюсу) відомими 
японськими поетами XVII - XX cm. Серед імен, 
репрезентованих у цьому виданні, і загальновизнані 
класики японської поезії: Мацуо Басьо, Йоса Бусон, 
Кобаясі Ісса, Масаока Сікі, Нацуме Сосекі, Такахама 
Кьосі, Іїда Дакоцу, і поети-реформатори, що 
прагнули оновити жанр хайку, вийти за межі його 
формально-структурних і тематичних канонів: 
Накаиука Іппекіро, Танеда Сантока, Одзакі Хосай. 

 



Кавабата Ясунарі 
Ясунарі Кавабата - один із визначних прозаїків XX століття, якому в 
1968 році була вручена Нобелівська премія за "письменницьке 
мистецтво, що виражає сутність японського мислення". Талант 
Ясунарі Кавабата одночасно відобразив і традиційне, і нове у житті 
японського народу, знаходячи для відтворення цього синтезу 
найбільш природні і виразні форми. 

Творчість  Ясунарі  Кавабата  (1899-1972)  яскраво виділяється своєю 
прихильністю до традицій національної літератури. Свій перший твір 
«Щоденник шістнадцятирічного  юнака» майбутній  письменник 
опублікував у 16 років. Найбільш відомі твори - «Тисячокрилий 
журавель» (1952), нагороджений  премією  японської  Академії  
мистецтв, «Голос  гір»  (1954),  «Стара  столиця»  (1961).  

Кавабата написав понад 400 романів, повістей, есе.  

Особливості стилю Кавабата: щирість інтонації, надзвичайне бачення 
світу та національний колорит. 



Кавабата Ясунарі. Країна снігу; Тисяча журавлів : повісті / Я. Кавабата; пер. 
з япон. І. Дзюб. - К. : Основи, 2003. - 262 с.  

Кавабата Ясунарі  отримав  Нобелівську премію в 
1968 році за повісті «Країна снігу» і «Тисяча 
журавлів».  

Проза Кавабати м’яка, лірична, сповнена тонких 
нюансів, отримала широке визнання і популярність у 
всьому світі.  

Один із найзнаменитіших романів Кавабати - «Країна 
снігу» - відверта розповідь про кохання між 
токійським дилетантом та провінційною гейшею. Дія 
роману відбувається на термальному курорті десь на 
півночі Японії. Роман одразу ж здобув репутацію 
класики. Після його публікації Кавабата став 
вважатися одним із найвизначніших письменників 
Японії.  

 



 Кавабата Ясунари. Цикада и сверчок : романы, рассказы / Я. Кавабата; 
пер. с япон. - СПб. : Амфора, 2009. - 606 с.  

В дане видання увійшли: 

• Нобелівська промова Кавабата «Красою Японії 
народжений», де йому вдалося торкнутися 
багатьох аспектів японської культури: чайна 
церемонія, живопис, ікебана, література, релігія 
дзен-буддизму та ін .;  

• романи «Стогін гори» і «Стара столиця»;  

• мініатюрні «Розповіді на долоні», що 
представляють автора як дивного майстра, який 
зумів виразити таємницю японської душі. 



Харукі Муракамі 
Харукі Муракамі — сучасний японський письменник і перекладач.  

Народився в 1949 році в Кіото. У 1968 році він вступив до 
престижного університету Васеда, де навчався на факультеті 
театрального мистецтва. Кар’єра письменника в нього розпочалася 
стрімко, і не менш стрімко він почав здобувати призи різних 
літературних конкурсів, заслужив популярність на Батьківщині, а 
трохи згодом – і в усьому світі. В 1974 році він взявся за написання 
роману «Почуй, як співає вітер», який побачив світ через 5 років і 
був нагороджений літературною премією як кращий початківець 
письменник. Х. Муракамі є лауреатом літературної премії «Йоміурі», 
лауреатом премії ім. Ф. Кафки.  В 2009 році на продаж в Японії був 
виставлений роман «1Q84», тираж якого розлетівся за день. 

Для  Харукі  Муракамі  не  існує  кордонів  жанру,  його твори, це - 
психоделіка, фантастика, утопія і це ще багато-багато  іншого. Зовсім 
незвичайні речі в зовсім звичайних місцях - ось його гасло. 



Муракамі Х. 1Q84 : роман: Кн. 1 / Х. Муракамі; пер. з япон. І. Дзюб. - Х. : Фоліо, 
2010. - 505 с. 

Роман «1Q84» побачив світ у Японії у 2009 році. 

 Незвична назва твору — пряма алюзія на роман-
антиутопію Джорджа Орвелла «1984». Віра і релігія, 
кохання й секс, зброя і домашнє насилля, вбивство за 
переконанням і суїцид, втрата себе й духовна прірва 
між поколіннями батьків і дітей — усе це майстерно 
переплетено у детективному сюжеті роману, де події 
відбуваються у двох паралельних реальностях: Токіо 
1984-го і Токіо, за висловлюванням головної героїні 
Аомаме, «незрозуміло якого (1Q84)» року.  

Муракамі Х. 1Q84 : роман: Кн. 2 / Х. Муракамі; пер. з япон. І. Дзюб. 
- Х. : Фоліо, 2010. - 447 с. 

Муракамі Х. 1Q84 : роман: Кн. 3 / Х. Муракамі; 
пер. з япон. І. Дзюб. - Х. : Фоліо, 2011. - 543 с. 



Муракамі Х. Погоня за вівцею / Х. Муракамі; пер. з япон. І. Дзюб. – Харків: 
Фоліо, 2012. – 318 с. 

За роман «Погоня за вівцею» Муракамі був 
присуджений приз для починаючих письменників. 
Здавалося б, сюжет роману невигадливий. Від 
журналіста, що творить рекламні тексти й іншу 
порожнечу навколо себе, йде дружина. Та дарма — все 
одно не було між ними нічого яскравого. Замість того 
з’являється дівчина-повія з чарівними вухами. Любов не 
любов, але хоч якесь пожвавлення. А потім в життя 
героя входить вівця — єдина у світі, яку варто розшукати. 
Ця вівця час від часу вселяється в підхожу людину і стає 
її сутністю. Вона всемогутня і злопам’ятна. Така уперта 
тварина. Що за вівця і звідкіля прийшла — невідомо. Та 
й не це важливо. Пошук вівці — єдине, у чому є сенс. І 
якщо вже доля звела людину з цією твариною, нікуди 
від неї не сховатися. Адже вівця легко стає і долею, і 
думками, і навіть зовнішністю... 



Мураками Х. Послемрак : роман / Х. Мураками; пер. с япон. Д. Коваленин. 
- М. : Эксмо, 2009. - 238 с.  

Різні люди блукають в різні боки.  

Одні кудись ідуть, інші нікуди особливо не 
поспішають.  

У одних є мета, у інших мети немає.  

Одні благають час затриматися якомога довше - інші 
підштовхують його в спину, аби він швидше минав.  

Але коли відходять останні електрички, в цих місцях 
настає дуже дивний час. Зовсім не те, що ми 
називаємо «ніч»...  

Наше терпіння вичерпується. Ми більше не можемо 
пасивно розглядати те, що показує телевізор. Ми 
хочемо перевірити все самі. 



Мураками Х. Джазовые портреты / Х. Мураками; пер. с япон. И. Логачев. – 
М. Эксмо, 2005. – 240 с., ил. – (Мастера современной прозы). 

До книги "Джазові портрети" увійшли есе про 55 
виконавців і вінілових дисків з його зібрання. Ця 
збірка ліричних мініатюр, проникнутих тонким 
розумінням музики, подарованої світу XX століттям, - 
незамінне читання для всіх, хто любить джаз, і для 
тих, кому тільки належить пізнати його краще. 

Видання включає в себе обидва томи "Джазових 
портретів" з оригінальними ілюстраціями Макото 
Вада. 

Занурюючись в книгу, включіть музику, яка звучить 
на її сторінках і отримайте справжнє задоволення від 
цих розповідей. 



Мураками Х. О чем я говорю, когда говорю о беге / Х. Мураками; пер. с 
япон. А. Кунин. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. – 208 с. – (Мураками-
мания). 

"Про що я говорю, коли говорю про біг" нова книга 
знаменитого майстра сучасної японської літератури, 
збірка, за його словами, «замальовок про біг, але 
ніяк не секретів здорового способу життя».  

З тією ж фірмовою легкістю і недомовленістю, 
віртуозно балансуючи на грані побутового нарису і 
алегорії, Муракамі розповідає про свої заняття бігом 
на довгі дистанції, згадуючи про свою участь в 
марафонах і ультрамарафоні, а також порівнює спорт 
з літературною працею. 



Йокомідзо Сейсі 
Йокомідзо Сейсі (Yokomizo Seishi) народився 24 травня 1902 в м. 
Кобе, префектура Хего. Детективами захопився ще в юності, а в 1921 
році опублікував своє перше оповідання в детективному жанрі. 
Після закінчення Другої світової війни його книги отримали широке 
визнання. У більшості його романів розслідуванням загадкових 
вбивств займається приватний детектив Коске Кіндаіті. Твори 
Йокомізо принесли йому титул «великого майстра готичного 
роману-таємниці». Критики  англомовних країн називають його 
"Японським Джоном Діксоном Карром". Помер Сейсі Йокомідзо у 
1981 р.  

Йокомідзо Сейсі - найпопулярніший в Японії автор детективів. 
Тиражі його романів  сягають більше 55 млн. примірників, за якими в 
Японії знято величезну кількість фільмів. На честь С. Йокомідзо була 
заснована літературна премія його імені в жанрі "детективна 
література". Переможець отримує статуетку приватного детектива 
Коске Кіндаіті і грошову премію в розмірі 10 млн. єн. 



Ёкомидзо С. Бал-маскарад : роман / С. Ёкомидзо; пер. с япон. Ф. 
Тумахович. - М. : Иностранка, 2007. - 445 с. - (Лекарство от скуки). 

Кінозірку Тіеко Оторі переслідує рок. Двоє чоловіків 
Тіеко загинули в результаті трагічних випадковостей. 
І ось черговий удар: знайдено труп її третього 
чоловіка - художника Кего Оторі.  

За розслідування береться приватний детектив Коске 
Кіндаіті. Вірогідність самогубства він вважає занадто 
малою. Зате його увагу привертає загадкова 
головоломка з сірників, знайдена біля тіла 
небіжчика. Саме в ній Коске Кіндаіті бачить ключ до 
розгадки таємниці. Його мета - не тільки розкрити 
злочин, але і покласти край низці смертей, 
пов'язаних з красунею актрисою. 



Ёкомидзо С. Белое и черное : роман / С. Ёкомидзо; пер. с япон. Т. 
Розанова. - М. : Иностранка, 2007. - 448 с. - (Лекарство от скуки). 

Невідомий зловмисник дошкуляє юним красуням 
брудними анонімками. Потім загадковим чином 
зникає чоловік однієї з них - Дзюнко Судо. Щоб 
відшукати його, Дзюнко запрошує знаменитого 
приватного детектива Коске Кіндаіті,  в той самий час 
в будинку навпроти знаходять труп. Потім 
з'являються й інші жертви.  

Чи є зв'язок між вбивствами і анонімками? Чому 
обличчя однієї з жертв спотворене? До чого тут 
ворона з перев'язаною лапкою?  

Навіть самому Коске Кіндаіті  відповіді на ці питання 
даються нелегко. 



Ми також пропонуємо вам 
ознайомитись з творами відомих 
майстрів детективного жанру: А. 
Рюноске, Е. Рампо, К. Абе, С. Морімура, 
С.  Мацумото та Т. Мійосі.   

Жанр  соціально - психологічної прози 
представлений Я. Ногамі, Т. Фукунага,  
М. Івасакі та Р. Кимура. 



Мацумото С. Черное евангелие: роман / С. Мацумото. Испытание зверя: 
роман / С. Моримура: пер. с япон. – Днепропетровск: Днепркнига, 1992. – 
541 с. – (Золотой фонд детектива) 

Роман С. Мацумото «Чорне євангеліє» присвячений 
розслідуванню загибелі молодої японської 
стюардеси і викриває непристойну діяльність 
місіонерів в Японії.  

У романі С. Морімура «Випробування звіра» 
поєднуються мелодрама і криваві жахи, крутий 
бойовик і містицизм. 

 



Происшествие в Никко : детективные романы, повести, рассказы / пер. с 
япон. - М.: Художественная лит-ра, 1990. - 415 с. 

Збірник містить твори відомих майстрів японського 
детектива Едогава Рампо, Сейто Мацумото, Сейіті 
Морімура та ін.  

Едогава Рампо, "батько" японського кримінального 
роману, представляє класичний напрямок жанру, де 
таємниця розкривається за допомогою логічних 
міркувань.  

С. Мацумото привніс в цей жанр літератури гострий 
соціальний пафос. Він зумів зробити детективний 
роман рупором громадської думки.  

Сейіті Морімура торкається гострих соціальних тем в 
найширшому діапазоні - від викриття звірств 
японської вояччини в роки війни до проблем 
сучасної сім'ї, де важкий тягар вікових пережитків 
створює іноді благодатне середовище для злочину. 



Японский детектив / сост. А. Лобачев; пер. с япон. – Владивосток: Уссури, 
1992. – 560 с. – (Восточный калейдоскоп) 

До збірки «Японський детектив» увійшли твори 
визнаних майстрів цього жанру: Акутагави Рюноске 
«В хащах», Едогава Рампо "Чудовисько в темряві», 
Кобо Абе «Спалена карта», Сейто Мацумото «Земля-
пустеля». 



Ивасаки М. Настоящие мемуары гейши: [автобиографический роман] / М. 
Ивасаки, Р. Браун; пер. с англ. В. Михайлюк. – СПб.: Ред. Фиш. ТИД 
Амфора, 2006. – 350 с. 

Гейші - це берегині високого мистецтва і стародавніх 
традицій, жіночність яких втілена в поетичну 
досконалість тіла.  

Мінеко Івасакі, найзнаменитіша гейша Японії, щиро 
розповідає читачеві про всі перипетії свого життя з 
моменту, коли в шість років вона була віддана на 
виховання в традиційний будинок гейш в Кіото, 
звідки повернулася в рідну домівку лише одного 
разу - попрощатися з вмираючим батьком, і до часу 
щасливої старості з дочкою і коханим чоловіком. 



Кимура Р. Бабочка на ветру : роман / Р. Кимура; пер. с англ. М. Павлова. – 
М.: Geleos Publishing ; Кэпитал Трейд Компани, 2010. - 256 с.  

Окіті з дитинства була наділена неймовірною красою. 
Але саме краса зруйнувала і знищила її життя. Який 
тоді в цьому сенс, у красі? 

Японія, 1856 рік. Розлучена з коханим Цурумацу, Окіті 
проти своєї волі стає коханкою американського 
дипломата, "наложницею чужинця" ... Її життя 
зруйноване, вона затаврована ганьбою. Через роки 
Окіті на коротку мить знаходить щастя, коли до неї 
повертається її Цурумацу. Але дияволи минулого 
рвуть її на частини, і вона кидає коханого на вірну 
смерть ... Біль розлуки, возз'єднання і, нарешті, 
остання втрата. Настав жахливий момент, коли у неї 
більше причин померти, ніж триматися за життя ... І є 
тільки один, останній шанс все змінити ... 

Ця книга не просто стала бестселером, вона зворушує 
серця людей різного віку і національностей.  



Мураками Р. Дети из камеры хранения : роман / Р. Мураками; пер. с япон. 
А. Кабанов, Е. Рябова. - СПб. : Амфора, 2003. - 556 с.  

«Діти з камери зберігання» - це історія двох зведених 
братів, Кіку і Хасі, покинутих матерями одразу після 
пологів. Сирітський притулок, нові батьки, перші 
захоплення, втечі з дому - ривок в жорстокий, 
вмираючий світ, всі люди в якому вражені 
найсильнішою психотропною отрутою - «датурою». 
Магічне слово «датура» зачаровує братів, вони 
намагаються з'ясувати про препарат все, що тільки 
можливо. Його вплив на мозок людини - стовідсотковий: 
відчуття цілковитого блаженства разом з 
неприборканим, нав'язливим бажанням вбивати, 
руйнувати все навколо. Зазнавши згубну силу «датури» 
на собі, Кіку, коли одного разу зустрічає справжню матір, 
стріляє в неї і опиняється у в'язниці;  Хасі, який став 
відомою рок-зіркою, страждаючи видіннями, встромляє 
ніж в дружину. А над Токіо висить білий смог - таємно 
поховані в море цистерни з «датурою» виявляються не 
цілком герметичними ... 



Ногами Я. Лабиринт: роман в 2-х книгах. Кн. 1 / Я. Ногами; пер. с япон. С. Г. 
Гутерман. – М.: Иностранная литература, 1963. – 638 с. 

Роман «Лабіринт», автором якого  є японська 
письменниця Яеко Ногамі (1885 -1985 рр.), вийшов у 
світ в 1952 році. Це велике реалістичне полотно, яке 
дає широку і яскраву картину життя Японії тридцятих 
- сорокових років двадцятого століття. 

У центрі роману - образи молодих представників 
інтелігенції, які на початку тридцятих примкнули до 
лівого студентського руху, потім, злякавшись 
поліцейських репресій, відступилися від своїх ідеалів 
і публічно покаялися, а згодом зробили спробу знову 
повернутися на шлях революційної боротьби. 

 



Фукунага Т. Острів смерті : роман / Т. Фукунага ; пер. з япон. І. Дзюб. - К. : 
Дніпро, 1983. - 508 с. 

Лейтмотивом багатопланового психологічного 
роману сучасного японського письменника є 
хіросімська трагедія, наслідки якої відчутні і до 
сьогодні.  

У центрі розповіді — драматична історія кохання 
молодого літератора-початківця Канае Соми до двох 
дівчат — молодої художниці Мотоко Моегі та її 
подруги Аяко Аймі . 



Ознайомитись з представленими творами можна в фонді  
Черкаського відділення наукової бібліотеки  

ДВНЗ «Університет банківської справи». 




