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ТЕМА Ясунáрі Кавабáта. Відображення самобутності японської культури у повісті «Тисяча 

журавлів». Роль чайної церемонії в композиції твору 

 
1. Життєвий і творчий шлях 

    Чимало творів післявоєнної літератури Японії сповнені безмежної тривоги й хвилювання за долю 

людини у стрімкому світі машин і технічних зручностей, що віддаляли особистість від природи і вікових 

традицій 

Тоді, на початку 50-х років, багато митців зверталися до минулого, намагаючись там відшукати відповіді 

на питання про майбутнє Японії. Особливо виразно це виявилося у творах Ясунарі Кавабата (1899-1972).  

     Ясунарі Кавабата - один із визначних прозаїків XX століття, якому в 1968 році була вручена 

Нобелівська премія за "письменницьке мистецтво, що виражає сутність японського мислення".  

     У чому ж виявляється творча самобутність митця? Традиційний тип мислення японців передбачає 

цілісне сприйняття світу, тобто погляд на речі "зовні" і "зсередини" одночасно. Згідно з вченням школи 

"дзен", до якої належав і Кавабата, кінцева мета "споглядання" - відчуття єдності зі світом, подолання свого 

маленького "я", що повинно "розчинитися в атмосфері дійсності". Велике значення тут мають інтуїція, 

внутрішнє пробудження, відмова від традиційної логіки. Тому у поетиці японського мистецтва 

центральне місце посідає прийом натяку (йодзю), який допомагає відчути те, що не можна побачити 

зором і осягнути розумом, а лише "зрозуміти серцем". У всіх своїх творах ("Снігова країна", "Тисяча 

журавлів", "Стогін гори", "Стара столиця" та ін.) Кавабата кожного разу здійснює нове відкриття світу, 

звертаючись при цьому до витоків японського мистецтва, до першоджерел національної культури, 

поєднуючи її самобутні риси із власними шуканнями та творчими прагненнями.  

      Ясунарі Кавабата народився 11 червня 1899 року в місті Осака у сім'ї лікаря. Батько майбутнього 

письменника, крім своєї спеціальності, цікавився літературою та мистецтвом. Однак, коли хлопчику 

виповнилося лише два роки,  помер батько, а ще через рік померла й мати. Ясунарі виховували бабуся та 

дідусь (батьки матері), після смерті бабусі та сестри він залишився із дідусем, якого дуже любив. 

У шкільні роки Кавабата захоплювався живописом, мріючи стати художником. Але у 12 років він змінює 

своє рішення і пробує сили в літературі. Перший твір - "Щоденник шістнадцятирічного" (1914, опубл. 

1925) - передає щирі й безпосередні почуття дитини, на очах якої відбулося стільки трагедій і поступово 

згасало життя дідуся, останньої близької людини. Ще у юнацькі роки у Ясунарі Кавабата виявився талант 

спостереження за іншими людьми. На сторінках його ранніх творів з'явиться чимало цікавих думок про 

людей, які його оточували, про їх співчуття, безкорисність, душевну щедрість.  

   Вступивши у 1920 році до Токійського університету, Ясунарі Кавабата значно розширив коло свої 

мистецьких уподобань. Він серйозно займається вивченням не тільки літератури, а й шедеврів світового 

мистецтва. Познайомився з творами Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рембрандта. 

     В університеті спільно з іншими студентами Кавабата видавав літературний журнал "Сінто" ("Новий 

рух"), в одному з випусків якого було надруковане його оповідання "Картина для поминання", що 

привернув увагу японських літераторів. По закінченні університету в 1924 році узяв участь у створенні 

журналу "Бунгей дзідай" ("Сучасна література"), з яким у Японії пов'язують початок нового літературного 

напряму - сіканкакуха (неосенсуалізм). З точки зору японських неосенсуалістів, література не повинна бути 

тільки копією об'єктивної дійсності, вона, на їхню думку, - завжди плід суб'єктивних вражень, переживань, 

почуттів, сумнівів  автора.  

   Однак справжній успіх і заслужене визнання прийшли до письменника після появи нової повісті - 

"Снігова країна" (1934-1947). Цей твір визнано одним із найкращих у прозі Японії. Таємниця людського 

кохання і таємниця принадності природи снігового краю стають предметом філософських роздумів митця, 

котрий намагається знайти ключ до відкриття вічної гармонії світу. Твір написаний на основі принципу 

вабі (неяскравої, приглушеної краси). Цей принцип дозволив письменникові показати цінність кожної миті 

людського життя і неповторність природи.  

Під час другої світової війни і в повоєнний період письменник багато подорожував Маньчжурією, чимало 

уваги приділяв вивченню класичного японського роману XI ст. 

У 1860 році відвідав кілька американських університетів, де читав семінари з японської літератури. У своїх 

лекціях наголошував на неперервності її розвитку з XI до XIX ст., а також на тих змінах, які відбулися у 

японському мистецтві XX століття, коли особливо посилився вплив Заходу. 

У повістях "Тисяча журавлів" (1951), "Голос гір" (1954), "Давня столиця" (1962), що розвивають давні 

традиції класичної японської словесності, Ясунарі Кавабата порушує проблеми моралі і краси, 

намагаючись врятувати суспільство XX століття від бездуховності. Митець упевнений, що зв'язок часів не 

розпався, що минуле існує у теперішньому, пронизуючи його невидимими променями. Кавабата володіє 
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здатністю відтворювати цей ланцюг часів, відчуваючи світ у всіх трьох часових вимірах: у минулому, 

теперішньому і майбутньому. Ця тривимірність нерідко виступає як єдність спогадів, вчинків і марень його 

літературних героїв. Найбільш відчутно це виявилося у повісті "Тисяча журавлів". 

Письменник завжди зберігав політичний нейтралітет, але наприкінці 60-х років він порушив цей принцип, 

підписавши петицію проти "культурної революції" в комуністичному Китаї.  

16 квітня 1972 року важко хворий Ясунарі Кавабата покінчив життя самогубством у себе вдома в Дзусі. 

Мотиви самогубства залишилися нез'ясованими. 

 

2. Повість Ясунарі Кавабата "Тисяча журавлів" 

     Композиційна побудова повісті "Тисяча журавлів" пов'язана із традицією чайної церемонії. Саме з цього 

ритуалу в храмі древнього міста Камакура (де сам Кавабата жив тривалий час) і починається знайомство 

читачів з головними героями: Кікудзі і Юкіко, долі яких і становлять основу сюжету. Чайна церемонія - 

загальний фон, а точніше, художня тканина, переплетіння "ниток" якої з'єднує минуле і теперішнє всіх 

персонажів. 

Сутність чайного обряду - старовинної традиції, доведеної японською естетикою до рівня високого 

мистецтва, - полягає в тому, щоб дати можливість людині поміркувати над своїм життям, очистити душу 

від повсякденних турбот і суєти, нагадати про гармонійну єдність людини з природою та іншими людьми. 

Існує чотири правила чайної церемонії: 

 гармонія. Це умова існування, основа основ; постійність можлива лише тоді, коли є рівновага. 

Наслідуючи красу, людина вдосконалює себе та свої стосунки зі світом. Пошуки гармонії - 

призначення традиційного мистецтва японців; 

 чемність. Вона передбачає щирість стосунків між людьми, співзвуччя сердець, "зустріч почуттів" не 

за правилами поведінки, а через те, що душа людини, яка потрапляє у світ краси та натуральності, 

прихильна до добра. Чайний дім - це обитель миру та спокою, сюди немає доступу людям з 

поганими думками; 

 чистота. Вона повинна бути абсолютною, починаючи від почуттів та думок, закінчуючи чистотою в 

буквальному розумінні; 

 спокій. Головне у чайному домі - тиша та спокій, які необхідні для рівноваги духу, для бесіди 

"серцями". 

Як неодноразово підкреслював сам Кавабата, його метою був не докладний опис чайної церемонії, а 

застереження від вульгаризації її сучасністю. Небезпека духовного знецінення давньої традиції у повісті 

йде від Тікако Курімото, яка "здобула собі неабияку славу вчительки чайної церемонії". Із нею пов'язані 

всі життєві труднощі головних героїв повісті. Колись Тікако була коханкою батька Кікудзі, котрий вже по-

дорослому осмислює свої дитячі спогади про неї. Пізніше ця жінка змогла увійти в довіру до його матері, 

ставши незамінною помічницею в родині Кікудзі, допомагаючи влаштовувати чайні церемонії і навіть 

прислуговуючи на кухні, коли збиралися гості. Тікако опікає і вже дорослого Кікудзі, котрий втратив 

батьків. Вона впливає на розвиток його стосунків з нареченою Юкіко Інамурі і чинить перешкоди його 

контактам з пані Оота та її дочкою Фуміко. Тікако пересуває  людей та їхні долі, як чашки: спочатку вона 

підсуває Кікудзі Юкіко і відсуває пані Оота, потім відсуває її дочку Фуміко, врешті-решт відсуває і Юкіко, 

кажучи, що обидві дівчини вийшли заміж. 

 

    Слід зазначити, що на сторінках повісті самий чайний посуд і взагалі вся кераміка - вази, чашки і 

чайники - живуть немовби власним особливим життям, що пов'язане з минулим. Старовинні речі, яким по 

кілька сот років, відтіняють швидкоплинність людського існування, втілюють віковічну мудрість, 

нагадують про неминущі цінності. 

 

Огорнений романтичним серпанком образ Юкіко, котра тримає в руках рожеву крепдешинову хустку 

(фуросікі) із зображенням літаючих журавлів, заполонив уяву Кікудзі із самого початку повісті. Він 

закохується в Юкіко, шукаючи в ній втілення своїх мрій. Іншу сюжетну лінію повісті складають  досить 

складні стосунки (у тому числі й любовні) Кікудзі з пані Оота та її дочкою Фуміко. Із пані Оота його 

пов'язують спогади про батька (котрий зближується з нею після Тікако). Оота-сан шукає у синові риси 

батька, люблячи його і шануючи пам'ять про нього. Зближення з Кікудзі викликає в неї почуття провини, а 

сам Кікудзі відкриває в Оота невідомі раніше її привабливі риси і краще розуміє тепер почуття свого 

батька. Оота не чинить перешкод запланованому шлюбу Кікудзі з Юкіко. Однак піклування і співчуття 

самого Кікудзі до дочки Оота - Фуміко (після раптової смерті її матері від паралічу серця) і зближення з 
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нею, а також наполеглива "турбота" Тікако про Кікудзі роблять дівчину з літаючими журавлями на 

фуросікі недосяжною мрією для хлопця. 

   У японській символіці журавлі - символ надії, благополуччя і щастя. Малюнок із зображенням 

білосніжних птахів на рожевому фоні має глибокий смисл: героїня повісті повинна мати щасливу долю. 

Мрія про щастя взагалі є провідною ідеєю твору, але вона лишається недосяжною 

В естетиці японського мистецтва уявлення про речі, а точніше, про "сумну принадність речей", відіграє 

дуже велике значення. Дерева, квіти, каміння, кераміка сприймаються японцями як одухотворені образи, 

просякнуті настроями туги, співчуття, світлої печалі. У літературній творчості, особливо в поезії, як і в 

мистецтві складання букетів (ікебана), як і в традиційному японському саду, немає нічого зайвого, але 

завжди є місце для уяви, натяк, певна незавершеність і несподіваність, що змушують працювати думку й 

почуття.  

У зображенні Кавабата природа прекрасна й велична, через показ змін у ній автор відтворює порухи 

людської душі, тому майже всі твори письменника багатопланові, вони мають прихований підтекст.  

     У фіналі повісті символіка речей і природи зливається воєдино. Уранці, після ночі з Фуміко, Кікудзі у 

саду перед чайним павільйоном піднімає друзки чашки, розбитої дівчиною напередодні. З цією чашкою 

пов'язані стосунки  чотирьох людей: батька Кікудзі з пані Оота і самого Кікудзі з Фуміко. "Кікудзі склав 

разом чотири великих друзки, і в його долоні з'явилась чашка. Тільки на її краю не вистачало шматочка. 

Кікудзі узявся його відшукати, та згодом полишив цю спробу". Піднявши очі вгору, він побачив, що на 

сході поміж  деревами сяяла одна велика зірка. "Скільки я вже не бачив ранкової зорі!" - подумав Кікудзі, 

дивлячись у небо, що потроху затягували хмари. Зірка виблискувала серед хмар і від того здавалася ще 

більшою, ніж була насправді... "Нема сенсу збирати черепки, коли на небі сяє зірка таким свіжим блиском", 

- промайнуло у голові Кікудзі. І він кинув уламки на землю". 

     Фуміко, рішуче розбиваючи ввечері чашку, немовби обривала всі пута минулого, які безнадійно 

заплутали ті, хто пив чай із цієї чашки до неї, пута, що не відпускали від спогадів тих, хто живе нині. 

Проте, кинувши черепки на землю, Кікудзі, знову піднявши очі угору, ледь не скрикнув: "Зірки вже не 

було. Поки він збирав друзки, ранкова зірка сховалася за хмарою".  

   Лірична повість "Тисяча журавлів" написана на основі давнього естетичного принципу японського 

мистецтва - міябі (яскрава краса). Краса у творі показана всебічно: і як чуттєва, земна краса, втілена в 

образі пані Оота, і як вишукана, вічна краса, уособлена в образі дівчини Юкіко, і як прихована, внутрішня 

краса, що знайшла втілення в образі Фуміко. Автор передає відчуття краси з допомогою особливого 

прийому - натяку (йодзю), який створює настрій, викликає "надпочуття", змушуючи працювати думку і 

уяву читача. 

Повість "Тисяча журавлів" має глибокий гуманістичний зміст. Назва твору промовиста: тисяча журавлів - 

це символ чистоти та щастя, яких шукає кожна людина, інколи не здогадуючись, що вони зовсім поруч. 

 

3. Чайна церемонія. 

Ще в XV сторіччі в Японії склався цілий ритуал чаювання, перейнятий з Китаю. Багато хто вважає, що 

саме в Японії чайний ритуал набув своєї найвищої форми. 

   Кавабата в романі «Тисяча журавлів» дуже красиво описав особливості японської культури, зокрема 

чайну царемонію; в його творі звучать нотки ностальгії за власне японським національним життєвим ус-

троєм, який чимдалі більше перелаштовується на західний лад. 

   Кожна японська сім'я мала «чайну кімнату», а часто й «чайний будиночок», де відбувалася церемонія 

чаювання. Ця кімната була обставлена просто, навіть бідно, за принципом «нестача краще, ніж зайвина», 

все в ній було витримане у спокійних тонах, крім завжди сліпучо білої скатерті й білого бамбукового 

ковша для розливання чаю. При цьому були небажані гучні звуки, зайві слова й жести. Прикрасою кімнати 

служили квіти у вазі (іноді одна квітка), причому неприпустимим було сполучення живих квітів із 

намальованими. Виключалися нав'язлива одноманітність, повторення фарб, симетрія, жорстка 

визначеність. Якщо чайник був круглий, то глек для води кутастий; якщо чайниця була лакована, то не 

подавалися чашки з чорним малюнком. До класичного комплекту чайних речей входили двадцять чотири 

предмети. Особливо цінувалась синя та біла китайська порцеляна.  

 

     Всюди й у всьому була ідеальна чистота. Сюди входила й доріжка до чайного будиночка. її могло 

прикрашати спеціально зняте з дерев золоте й ясно-червоне осіннє листя. Старовинні металеві речі в 

кімнаті було заведено чистити злегка, не до блиску.  

   Чайна кімната мала назву «притулок фантазії», і вона справді була тим притулком, де далеко від турбот і 

негараздів господарі приємно проводили час у колі сім'ї або приймали гостей, звичайно не більше п'яти. 
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Пити майстерно приготовлений чай за вишукано сервірованим столом, насолоджуючись гармонією форм і 

кольорів, у колі рідних і друзів, —такий був вищий смисл чайної церемонії, яка звичайно відбувалась на 

честь дорогого гостя. 

   Під час церемонії треба було вправно, граціозно, бездоганно вимити й подати посуд, приготувати 

«церемоніальний» зелений чай, подрібнивши його в порошок, заварити його, багаторазово засипаючи 

маленькими порціями і тут же заливаючи потроху окропом і збиваючи бамбуковою збивачкою, і, нарешті, 

запропонувати готовий чай гостеві. Кожний предмет слід було вносити в кімнату окремо, а вся церемонія 

мусила складатися з тридцяти семи різних дій, які виконувались за суворими правилами.  

 

   Наприклад, подати гостеві чашку слід було з поклоном і неодмінно лівою рукою. Іноді все це виконували 

красиво одягнені дівчата, які супроводжували свою роботу граціозними пластичними рухами.  

Їх пози, жести, як і інші деталі ритуалу — все виконувалося у традиційному порядку. Ця театралізована 

вистава йшла неквапливо, майже безшумно; розмовляти слід було тихо, солідно.  

 Цукор у церемоніальний чай не клали — це вважалося зайвиною для природного очарування напою. 

Виконуючи церемонію за всіма правилами, притому неквапливо, статечно-красиво, господар разом із тим 

виказував свою глибоку повагу до гостя, а той мусив покуштувати чай, оцінити, висловити задоволення і 

вдячність господарю. 

   Біля будиночка обов'язково знаходилася камінна посудина або колодязь для обмивання рук і полоскання 

роту. Входячи в низенькі двері, навіть вельможа мусив схилитися, пробуджуючи в собі почуття смирення, 

а самурай залишав надворі свій меч, бо чайна кімната — це насамперед обитель миру. 

   Речі для чайної церемонії сьогодні ті ж самі, що й кілька століть тому: металевий чайничок, дерев'яна 

ложка для засипання чаю, керамічна чаша, бамбуковий віничок для збивання піни. Ці речі дуже прості, але 

гарні. 

 

   Існують два типи чайної церемонії: приготування густого й рідкого чаю. Густий чай готується у великій 

керамічній чаші. Кожний відпиває з неї, обтирає край і передає сусідові. Рідкий чай готується персонально 

для кожного гостя. 

   Якщо пристрасті, які вирують у людській душі, породжують певні жести, то, на думку майстрів чайної 

церемонії, є,й такі жести, які здатні впливати на душу, заспокоювати її. Суворо визначеними рухами, їх 

красою і розміреністю чайна церемонія створює спокій душі, такий її стан, коли вона особливо 

відгукується на всюдисущу красу природи. 

  Слід визначити, що не тільки більшість японських жінок, а й багато чоловіків і досі вивчають кожний рух 

чайної церемонії. Це показує, наскільки живучі в Японії традиції. 

 

Ясунáрі Кавабáта. “Тисяча журавлів”.  СКОРОЧЕНО  
 

«Навіть опинившись на території храму Енгакудзі в Камакура, Кікудзі все ще вагався: йти чи не йти на 

чайну церемонію? Все одно він запізнився». Молодий чоловік на ім’я Кікудзі прямує до храму, куди його 

щороку запрошувала на чайну церемонію Тікако Курімото, колишня коханка його покійного батька. Після 

смерті батька він ще жодного разу не скористався запрошенням, але наразі вона написала, що хоче 

познайомити його з однією дівчиною, своєю ученицею. Кікудзі мимоволі пригадав, як колись, ще коли 

йому було років вісім-дев’ять, він пішов до Тікако разом із батьком і випадково побачив на лівій груді цієї 

жінки потворну фіолетову пляму — родиму пляму, порослу волоссям. А за десять днів по тому хлопець 

почув, як його мати розповідала батькові, наче про якусь таємницю, про ту родиму пляму, й жаліла, що 

бідна Тікако не вийшла заміж саме через цю потворну пляму. Кікудзі обурювався подумки, що батько вдає, 

що не знав цього. Найбільше він боявся, що в нього можуть народитися брати, які ссатимуть оті потворні 

груди. У цьому, на його думку, було щось нечисте. На щастя, цього так і не сталося. Але Кікудзі чомусь 

думав, що та пляма має відіграти якусь роль у його житті. Кікудзі розмірковував про те, як Тікако з 

гідністю вестиме чайну церемонію, що потребує чистої душі й вивищених думок, а в самої пляма на 

грудях. Та чи тільки на грудях? Саме тоді його й обігнали дівчата. Одна з них «несла в руці рожеве 

крепдешинове фурусікі (рід хустини, у яку зв’язували, як у вузлик, особисті речі) з вибитими на ньому 

білими журавлями». Вона була вродлива. Це й була Юкіко, учениця Тікако, з якою та хотіла його 

познайомити. Коли Кікудзі увійшов до приміщення храму, його радо зустріли й надали місце поряд з 

токонома (заглибина в стіні, де вішають какемоно — японську картину або каліграфічний напис на 

довгастій смужці, шовку чи паперу) — урочисте, почесне місце. Але насолодитися чайною церемонією 

йому так і не довелося, бо одразу Тікако почала питати, як йому Юкіко, говорила спочатку про її батька з 
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багатого купецького дому Інамура, а потім із прикрістю сповістила, що тут присутня й «Оота-сан з дочкою 

Фуміко». Що ж спричинило ту прикрість — те, що Оота прийшла без запрошення? Але на чайну 

церемонію у храмі міг прийти будь-хто. Може, боялася, що та якось завадить її планам? Ні, Оота про це 

нічого не знала. Давня ворожнеча пояснювалась ревнощами, що їх викликала пані Оота. У ті часи, коли 

Кікудзі був дитиною, він бачив, як Тікако, що втрачала жіночність і ставала дедалі більше схожою на 

чоловіка, поступово піддобрилася до його матері й стала ніби своєю. Отож, коли вона дізналася про зв’язок 

батька Кікудзі з пані Оота, яка нещодавно стала вдовою, то не тільки про все розповіла його дружині, так 

ще й вистежувала колишнього свого коханця й влаштовувала йому сцени, погрожуючи Оота, не 

соромлячись вплутувати навіть дітей. Вона вважала за можливе грати на почуттях дочки пані Ооти та й 

самого Кікудзі. При цьому себе вона вважала борцем за справедливість і взірцем моралі. Тепер через 

багато років у чайному павільйоні, побачивши Кікудзі, Оота дуже зраділа. І молодий чоловік здивовано 

помітив, що краса її не змарніла, вона була гарна, жіночна, як і її дочка Фуміко. А тим часом Тікако вела 

свою гру. Вона запропонувала Юкіко подати чаю для Кікудзі й подала спеціальну чоловічу чашку «орібе», 

якою колись користувався його батько. Раніше вона належала покійному чоловікові пані Ооти, а потім 

жінка подарувала ту чашку «Мітані-сану », батькові Кікудзі. І тепер ця така пам’ятна чашка якось 

опинилася у Тікако. І вона скористалася цим, намагаючись зробити боляче Ооті. «Кікудзі вразила 

бездушність Тікако» . На тлі цих пристрастей і ганебної поведінки літніх жінок юна дівчина Юкіко, що 

спокійно виконувала рухи чайної церемонії, видалася напрочуд гарною. Адже вона й не здогадувалася, що 

Тікако влаштувала оглядини. «Робила все щиро, без жодної манірності. Від її стрункої постаті віяло 

благородством... Кікудзі здавалося, ніби навколо дівчини от-от закружляють невеличкі білі журавлики».  

 

Кікудзі пішов, але Юкіко — дочка Інамури не йшла йому з думок, так що навіть зустріч з двома 

батьковими коханками не справила гнітючого враження. Проте коли він, відкараскавшись від Тікако, пішов 

з храму, біля воріт на нього чекала Оота. Вони розговорилися. І Оота розповіла, як її дочка Фуміко свого 

часу піклувалася про його батька, особливо під час війни, дістаючи для нього курятину, рибу й рис. Кікудзі 

зрозумів: саме Фуміко була для них благодійницею, бо ті продукти, що їх інколи приносив батько, 

здобувала вона. Розповідаючи про поведінку Фуміко, пані Оота насправді говорила про власну любов. 

Здається, вона не зовсім розуміла мотиви поведінки дочки. Та й себе, адже їй здавалося, ніби вона говорить 

не з Кікудзі, а з його батьком. Відтак вони пішли дорогою разом. Потім вони якось опинилися у готелі. Хоч 

вона була старша від нього років на двадцять, «та йому здавалося, що він тримає в обіймах набагато 

молодшу за себе дівчину». «Він уперше зрозумів, на що здатна закохана жінка, а також, на що здатен він 

сам. Кікудзі вразило власне пробудження. Він ніколи й не уявляв, що жінка може бути такою піддатливою, 

покірною і водночас такою спокусливою». Він не розумів самого себе, і це його дратувало, змушувало 

дошкуляти їй недоречними словами. Чомусь він розповів їй про родиму пляму Тікако. А потім про 

оглядини Юкіко, дочки Інамури. Оота розплакалася: «Як же так... і після оглядин... ми... — З очей пані 

Оота закапали на подушку сльози. Її плечі затремтіли. — Як гидко! Як гидко! Чому ж ви не сказали 

раніше?» — дорікала вона, бо вважала себе грішницею. Але Кікудзі не каявся, бо тоді мав би відчути до 

себе огиду як не через оглядини, то через те, що жінка була колись батьковою коханкою. Він зрозумів, що 

батько був із нею щасливим. Від неї віяло теплотою й ніжністю.  

 

Одного разу, коли вже минуло з півмісяця після тієї чайної церемонії, до Кікудзі завітала дочка пані Оота. 

Він заметушився. Думки роєм збились у голові: чи сама вона прийшла, як знайшла його, хоча так — вона 

знала, де він живе, адже під час повітряної тривоги проводжала батька Кікудзі додому. А ще йому з далося, 

що вона така схожа на матір. Навіщо ж вона прийшла? Виявляється, їй було соромно за матір, і вона 

прийшла вибачитися за неї, попросити припинити з матір’ю стосунки, навіть не дзвонити. І він зрозумів, як 

вона любить свою матір і боїться за неї, і соромиться, і пишається водночас. Кікудзі зрозумів також, що 

хотів би говорити з Фуміко про її матір та свого батька, якому він усе простив, як і пані Оота.  
 

Вечірня заграва над лісом  

А тим часом Тікако не вгавала. Вона подзвонила Кікудзі в контору, де він працював, і заявила, що 

збирається влаштувати чайну церемонію у нього вдома. Вона вже там. Отож, не питаючи, вона вдерлась у 

його життя. Його це дратувало, як і її зухвалий безапеляційний тон. В уяві Кікудзі знову зринула потворна 

родима пляма Тікако. Ця пляма була не тільки на її грудях, а й на всьому, до чого вона безцеремонно 

торкалася. Кікудзі зрозумів, що рано чи пізно, а додому йти доведеться. Єдине, що тішило його, — Юкіко, 

яку пообіцяла запросити настирлива Тікако. Дівчина й справді чекала його на порозі кімнати, і від неї 

«наче струменилося якесь сяйво». На її одязі «були вилиті білі борові півники». У токонома в плоскій вазі 
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стояли «не білі півники, а жовті болотяні, з високими стеблами й довгим шпичастим листям. Було видно, 

що Тікако їх щойно поставила». Випадковість? А наступного дня була неділя, йшов дощ і Кікудзі, 

залишившись удома, дізнався від служниці, що вчителька чайної церемонії Тікако показувала дівчині увесь 

дім. Його це вразило. Ще вчора Юкіко здавалася йому недосяжною, а виявляється, вона спокійно (чи не по-

хазяйськи?) оглядала його дім разом з Тікако. Дівчина здавалася йому не просто прекрасною, а образом 

краси і свіжості. Здавалося, про неї нагадувало все — пахощі у павільйоні, мініатюра з портретом поета на 

стіні. Він згадав учорашню розмову з Юкіко і те, як безцеремонно втрутилася в неї Тікако, що несподівано 

з’явилася у павільйоні, перехопивши розмову й увагу на себе. Здавалося йому, що знову над усім нависла 

ота її брудна пляма: «його сковувало щось огидне й брудне... Брудною була не тільки Тікако, що 

познайомила його з донькою Інамурів, брудним був і він сам». За такими думками й спогадами застала 

його пані Оота, що прийшла крізь дощ до нього у павільйон, щоб розказати, що Фуміко, її дочка, не пускає 

її нікуди і забороняє й думати про нього, а тепер вона крадькома прийшла сюди, бо дочка думає, що в дощ 

мати не наважиться вийти. Навіщо ж прийшла пані Оота? Виявляється, Тікако телефонувала їй, щоб 

сповістити про майбутній шлюб Кікудзі з Юкіко. «То страшна жінка, — сказала пані Оота. — Вона все 

знає. Сьогодні, коли вона подзвонила, Щось їй здалося підозрілим. Я не вмію прикидатися...» Ось чому 

вона по телефону попередила пані Ооту: «Не заважайте!» Знову тінь Тікако. Оота її боялася, хоч і не 

збиралася перешкоджати шлюбові Кікудзі, вона почувалася винною. І знову у павільйоні відбулося 

чаювання. Ще вчора з цього посуду пила юна Юкіко, а сьогодні він подає цей посуд на стіл для Оота. Але 

виявляється, що цей посуд давно їй знайомий — він належав їй та чоловікові, поки той був живий. Отак 

чайний посуд з’єднав минуле й майбутнє, розфарбував теперішнє напівтонами людських почуттів. «Пані 

Оота легко заманула Кікудзі в той інший світ — тільки таким він йому видався, — де ніби стерлася різниця 

між ним і батьком. І таким сильним було відчуття того іншого світу, що потім Кікудзі вже не віднаходив 

душевної рівноваги. Пані Оота, здавалось, не була звичайною земною жінкою, а скоріше первісною або 

останньою жінкою на цьому світі». Він це відчув і сказав, що вона зробила щасливим його батька, а її слова 

щодо шлюбу з Юкіко очистили його минуле. Пані Оота було зле, вона сказала, що передчуває свою смерть. 

Кікудзі викликав таксі й одвіз її додому. Її холодна рука вислизнула з його, коли вона виходила з машини. 

Як виявилося, назавжди. Десь о другій годині ночі подзвонила Фуміко й, сповістивши про смерть матері, 

попросила Кікудзі знайти лікаря. І тоді Кікудзі здогадався, що Оота наклала на себе руки, не в змозі 

справитися зі своїм запізнілим грішним коханням, якого вона щойно зреклася, бажаючи щастя Кікудзі. 

Може, тому він сидів біля телефона, заплющивши очі, «йому здалося, немов білі журавлі знялися з 

фуросікі Юкіко у вечірнє небо, що все палало в його заплющених очах».  
 

Образ на «сіно»  

«Минув сьомий, поминальний день після смерті пані Оота. А наступного дня Кікудзі зробив візит 

співчуття Фуміко». Виявилося, що дівчина зовсім сама. Коли вона запросила його увійти в дім, то він 

побачив у вітальні перед урною з прахом пані Оота та її фотографією квіти. «Лише ті, що прислав учора 

Кікудзі». Замість вази квіти були поставлені у глечик для чайної церемонії «сіно» (глечик у стилі Сіно 

Сосіна (1441—1522), відомого майстра чайної церемонії). Червоні троянди і білі гвоздики на диво пасували 

і до циліндричної форми глечика, і до кольору: «З-під білої поливи ледь-ледь проступав багрянець». 

Фуміко сказала, що мати ставила у цей глечик і квіти, тому й не продала його разом з іншим чайним 

посудом. Кікудзі сів перед урною й, запаливши кадильну паличку, заплющив очі. Він згадував її і думав, 

«що призвело її до смерті — гріх чи любов? Її переслідувало відчуття непозбутньої провини чи невгасима 

любов?» Потім виявилося, що цілий тиждень цією самою думкою переймалася й Фуміко. Обидва вони 

почувалися винними перед Оотою кожен за своє. Кікудзі звернув увагу на фото покійної Ооти й зрозумів, 

що воно було зроблене під час чайної церемонії: «Таке спокійне обличчя». Фуміко це підтвердила й 

сказала, що сама вибрала це фото, хоч на ньому мати дивиться трохи вбік. Воно було зроблене років за 

п’ять перед цим, і Фуміко додала: «Мені не хотілося ставити її останнє фото, на якому вона дуже схожа на 

мене». Кікудзі не знав, якими словами вимолити в неї прощення. Його погляд упав на «сіно», і він 

зазначив, що глечик дивний, приємний, як сон. Фуміко одразу ж вирішила подарувати йому «сіно», бо мати 

б це схвалила. Вони розмовляли, намагаючись виговорити почуття провини, яке охопило обох. І тоді 

Фуміко вимовила: «Мені здається, що мертві потребують тільки одного — щоб їх простили. Можливо, й 

мама померла тому, що хотіла здобути прощення». Відтак вона піднялася й пішла з кімнати. Потім 

повернулася з тацею, на якій стояли «дві полив’яні чашки циліндричної форми — одна чорна, друга 

червона». Чорна для чоловіка, а червона для жінки. Це були парні чашки простої роботи, якими не 

дорожили. Та у вчинку Фуміко не було підтексту. Вона була щира й простодушна. Знання таємниці зв’язку 

їхніх батьків та смерті пані Оота поєднало їх, як змовників. Вони обидва думали про вічну загадку смерті, і 
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Фуміко сказала: «Навіть якщо її не розуміли, то все одно смерть не можна виправдати. Смерть виключає 

будь-яку надію на порозуміння...» Вони обидва думали про одне: простити й бути прощеним. А це 

виявилося нелегко. Нарешті Кікудзі й сам попросив дозволити йому піти. Фуміко подала йому вузлик з 

«сіно». На прощання вона ще просила пробачити її бідну матір і скоріше одружитися.  

 

Удома, ставлячи у «сіно» білі гвоздики і білі троянди, він подумав, що закохався по-справжньому в пані 

Оота лише після її смерті і про це дізнався лише завдяки її дочці Фуміко. У неділю він подзвонив дівчині, 

розуміючи, що та самотня, бо не могла запросити й подруг до себе, адже ті б дізналися про самогубство 

матері. Вони трохи поговорили, він запропонував Фуміко прийти до нього, а вона відмовилася. Аж тут 

з’явилася Тікако. Безцеремонно почала розглядати «сіно», відпускаючи їдкі зауваження щодо покійної 

Оота. Вона ніколи й ні перед ким не почувала провини. Коли роздратована й зла Тікако вийшла з кімнати, 

Кікудзі залишився сидіти нерухомо, споглядаючи квіти: «їхні білі й блідо-рожеві пелюстки зливалися з 

поверхнею «сіно» в один суцільний серпанок». На їхньому тлі Кікудзі ніби побачив образ зіщуленої в 

клубочок Фуміко, що плакала в запустілому домі.  
 

Материна помада  

 Кікудзі застудився й останні п’ять днів пролежав удома. Того ранку він, прокинувшись, милувався свіжою 

квіткою іпомеї, яку поставила служниця у вазочку з висушеної диньки. Якщо вірити клейму, то вазочка 

була трьохсотлітня, а квітка, назва якої перекладалася як «обличчя ранку», либонь, до вечора зав’яне. 

Служниця, ніби здогадавшись про його думки, прибрала десь ту вазу з квіткою, щоб не бачив Кікудзі. Він 

був усе ще нездоровий, а тому на якийсь час заснув. Прокинувшись, побачив, що йде дощ, і подзвонив 

Фуміко. «Оота-сан виїхала... — відповів йому чийсь голос на тому кінці проводу». Дізнавшись від 

служниці про її новий номер телефона, він їй подзвонив. Виявляється, вона продала дім і живе в подруги. 

Він сказав, що як тільки погляне на «сіно», так і хочеться її побачити. Фуміко простодушно відповіла: «Та 

що ви... А в мене є ще одне... Невеличка циліндрична чашка. Я збиралася і її подарувати вам, але мама 

щодня нею користувалася і на вінцях пристала її помада». Помада та наче в’їлася, так що її нічим не 

вимиєш. Вони поговорили ще трохи й про дощ, який не вщухав, і Кікудзі запросив Фуміко відвідати його. 

Коли він чекав, несподівано й непрошено з’явилася Тікако й почала командувати: «сіно» треба повернути, 

одруження, мовляв, слід прискорити і таке інше. Кікудзі розсердився. А Тікако правила далі: вона вже 

давно зрозуміла, чому та підступна Оота заподіяла собі смерть, адже хотіла, аби Кікудзі приглянув за її 

дочкою Фуміко. «Кікудзі зрозумів: Тікако дала волю своїм глибоко вкоріненим ревнощам і ненависті». 

Вона отруювала цим і його. А тим часом заходила панночка Оота і, побачивши, що в нього «гості», пішла. 

Він ледве наздогнав її і провів до чайного павільйону, поки не спровадить Тікако Курімото. Він називав її 

без поваги просто Курімото. Та Фуміко сміливо зайшла до вітальні, не бажаючи ховатися, й привіталася з 

Тікако, вислухавши і її співчуття, і сентенції щодо матері, і звістку про те, що незабаром тут буде нова 

молода господиня, а отже, може, це востаннє вони зможуть відвідати чайний павільйон Кікудзі. Вона 

запропонувала прихопити й подароване Кікудзі материне «сіно». Кікудзі як міг чинив тому опір, 

залишившись розмовляти з Фуміко у домі, поки Тікако пішла прибирати у чайному павільйоні. Фуміко, як 

обіцяла, принесла йому в подарунок ще одне «сіно» — материну чашку, на обідку якої збереглися 

темнуваті сліди материної помади. Розмовляючи з нею, Кікудзі побачив, яка вона беззахисна — без роботи, 

без домівки, без матері. Тому такою недоречною здалася йому сама присутність знавіснілої до дівчини 

Тікако, яка все ж таки взяла глечик «сіно». Дивлячись на те, як порядкує у павільйоні Тікако, молодий 

чоловік думав, яка дивна доля буває у чайного посуду: минуло років триста відтоді, як виготовили той 

глечик. «Хто користувався ним перед панею Оота, чиї долі залишили на ньому невидимий слід?» Чайна 

церемонія налаштовувала на думки про вічність. А Тікако, начебто покликана навчати цього інших, нічого 

не розуміла, її думки й дії були прикуті до земного. Тому Кікудзі у відповідь на пропозицію влаштувати 

тут через рік чайну церемонію на роковини смерті його батька с,казав їй: «От було б кумедно поставити 

перед гістьми не справжнє чайне начиння, а підробки!.. Чайна церемонія з підробками... Мені здається, 

наче в цьому павільйоні завжди витає запах цвілі й отруйних випарів. То, може, чайна церемонія з 

підробленим посудом розжене цю отруйну атмосферу. Після таких поминок я розпрощаюся з чайною 

церемонією...» Але Тікако правила своє, вона прийшла отримати відповідь на пропозицію про шлюб з 

Юкіко як сваха. Кікудзі демонстративно відмовляє їй. Вона ж, бажаючи хоч якось дошкулити йому та 

Фуміко, пропонує тій піти від Кікудзі разом. Вони йдуть. Перед тим Фуміко говорить, що їй страшно, вона 

боїться Тікако.  
 

Подвійна зірка  
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Тікако продовжує свою гру. Одного разу вона прийшла вже у сутінках додому до Кікудзі й сповістила, що 

обидві дівчини — «і Фуміко, і донька Інамурів повиходили заміж». Він почав згадувати Юкіко, але міг 

пригадати лише образ або певні деталі одягу, але не обличчя. Тікако дуже старалася пробудити жаль з 

приводу заміжжя Юкіко, але його скоріше засмутило інше: Фуміко ж не збиралася заміж, та ще й улітку, 

коли мало хто справляє весілля. Проте все з’ясувалося після дзвінка Фуміко. Вона переїхала, влаштувалася 

на роботу, але й не збиралася виходити заміж, тим більше, що від часу смерті її матері минуло так мало 

часу. Виявляється, вона написала листа Кікудзі, але той прийшов саме тоді, коли вона й сама завітала до 

нього. Намагаючись забрати свого листа, вона випадково наблизилася до Кікудзі, і він відчув тепло Ооти, 

тепло жінки. Вони вечеряли, і Фуміко побачила, що молодий чоловік п’є чай з подарованої нею чашки, на 

вінцях якої збереглися сліди помади Ооти. Дівчина стала наполягати, щоб він розбив ту чашку, надто 

скромною вона їй здалася, аби нагадувати про матір та й про неї саму. Коли вони пішли до чайного 

павільйону в саду, аби порівняти подаровану чашку «сіно» з тією, що була в скриньці для щоденного 

вжитку, то, поставивши їх поряд, побачили очевидне: «Та це ж чоловіча й жіноча чашки!» «Дві чашки 

стояли перед ним, як дві душі — батькова і пані Оота». Чашки були такі довершені, ніби поглинали усі 

гріхи померлих його батька й Ооти. Їхня присутність була такою відчутною, що коли Фуміко почала 

мішати чай у «сіно», то сказала: «Мама не дає мішати». Вона таки розбила ту чашку, жбурнувши її на 

кам’яний умивальник. Вона боялася порівняння. Тільки чашки? Але того вечора Фуміко «для нього стала 

незрівнянною. Стала його долею». Він забув, що вона дочка Ооти: «Раніше його чарувала схожість доньки 

й матері. Йому здавалося, ніби пані Оота якось незбагненно перевтілилась у Фуміко. Тепер Фуміко була 

тільки Фуміко». Він ніби очистився: «Невже його врятувало гріхопадіння чистої Фуміко?.. Фуміко не 

опиралась, опиралася тільки її чистота». Другого дня Кікудзі подзвонив їй на роботу зі своєї контори, але 

там її не було. Він подзвонив ще й у другій половині дня, але її ніде не було. Попросивши на роботі Фуміко 

її адресу, він приїхав на її квартиру, але дівчинка років дванадцяти, либонь, дочка хазяйки квартири, 

сказала, що Фуміко поїхала ще зранку. «Вона сказала, що вирушає з подругою в подорож». Куди? Дівчинка 

не знала чи хтось їй не велів говорити. Кікудзі згадав слова Фуміко: «Смерть іде за нами по п’ятах», — і в 

нього задерев’яніли ноги». Холодний піт виступив на ньому: невже вона померла? «Як же Фуміко могла 

померти, коли його самого повернула до життя?..» А чи не було це розплатою за проявлену розслабленість, 

яку Фуміко, як і її мати вважала гріхом? «Зосталася на мою голову тільки Курімото... ніби випльовуючи 

злобу в обличчя уявному ворогові, проказав Кікудзі й поспішив у затінок дерев парку Уено.  
 

 

ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ 
1. У чому полягає сутність чайної церемонії у сприйнятті японців? 

2. З якою метою використав Ясунарі Кавабата чайну церемонію у композиційній побудові повісті "Тисяча 

журавлів"? 

3. Розкрийте зміст назви твору "Тисяча журавлів". 

4. Як показана природа у повісті? 

5. Яку роль відіграє символіка у творі? Назвіть символи і розкрийте їх значення. 

6. Схарактеризуйте образи жінок у повісті "Тисяча журавлів". Яка героїня вам найбільше сподобалася? 

7. Які філософські проблеми вирішує Кікудзі? 

8. Ваша ставлення до образу Кікудзі? Чим вам близький цей герой? 


