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Дайджест містить інформацію про наявні в фондах Науково-технічної
бібліотеки НУХТ видання з історії, політики, культури та літератури Японії.
Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам та всім
зацікавленим.

2017 рік оголошений роком Японії в Україні. Японію називають
країною Східного Сонця. Це країна з непорушними традиціями. Так
залишилися традиційними японський одяг, літературна японська мова,
національний інтер’єр, церемонія чаювання, театр «кабукі» і величезна
кількість інших оригінальних звичаїв. І це все поєднується с сучасними
технологіями. Унікальним також є ставлення японців до природи. Цей народ
захоплюються натуральною красою пейзажу, квітів, моря, яку здавна оспівує
у віршах.
Метою цього Дайджесту є ознайомлення наукових працівників,
викладачів, аспірантів і студентів університету з вибірковим аналітичним
обзором видань: книг, довідників, статей фахових журналів з історії
стародавньої Японії, ділового етикету, культури, художньої літератури.

Японська культура набуває якісної визначеності впродовж
періодів Асука (близько 500 – 710 рр.), Нара (710 – 794),
Хейан (794 – 1192), кожен із яких мав свою специфіку.
Адекватне розуміння національної чи регіональної
культури передбачає її розгляд у певному соціальноісторичному контексті. Деяким творам світового
мистецтва, зазначає французький дослідник У. ЛаФлер,
притаманна явна універсальність: вони зберігають
цілісність і залишаються зрозумілими і в разі перекладу на інші мови, і коли
бувають перенесеними з однієї епохи до іншої. Та існують твори, які
«ховаються в потаємних глибинах своєї особливої культури або історичної
епохи й потребують значно більшого, ніж звичайний переклад, щоб їх
зрозуміли в інший час і в іншому місці». Він зазначає, що більшість творів
середньовічного японського мистецтва належить саме до другої групи, вони
«ховаються від нас» і зрозуміти / розшифрувати їх важко ще й через те, що ті
твори виникли в контексті культури з інтелектуальними підтекстами, що
суттєво різняться і від японської культури пізніших епох, і від контекстів та
підтекстів сучасного мистецтва, західного і східного. І при цьому естетизм
уже на той час постає прикметною ознакою мистецтва та культури. Спочатку
ця риса унаочнилася у світогляді й культурі японської аристократії (куге). На
думку М. Конрада, політична гегемонія та володіння матеріальними
ресурсами створили аристократії доволі стабільний і потужний базис для її
внутрішнього культурного розвитку, а володіння запозиченими культурними
цінностями, які надходили і привозилися з Китаю, їхнє привласнення
поставили цей культурний прогрес на нові рейки й суттєво прискорили його
хід. Ідеться про культуру надтонкого соціального прошарку, проте
концентрація культуротворчих процесів при імператорському дворі за епохи
Хейан надала їм надзвичайної потужності. Та цього було б недостатньо для
того, щоб набути в наступні століття загальнонаціонального характеру й
масштабу. Для цього мав інституалізуватися потужніший соціальний
фундамент. Із середини ХІІ століття в Японії відбуваються важливі
соціально-політичні зміни, унаслідок яких роль аристократії змінюється.
Після перемоги феодального дому Тайра влада на декілька століть
переходить до військової страти (прошарку).

Провідною суспільною верствою стають воїни – самураї (бусі), вони були,
переважно, малоосвіченими людьми, їхній побут відрізнявся простотою й
аскетизмом. Столицю з Кіото (Хейан-ко) переносять до Камакури (1192);
аристократи-куге втра-чають свій вплив при дворі й у суспільстві, проте
лишилася сфера їх безперечного панування – культура, тому плекання
культури й усього, у чому була відмінність куге від войовничих бусі стало
сенсом життя аристократії. Упродовж доволі тривалого часу, понад півтора
століття, самураї також наголошували на своїй відмінності від аристократії.
Поняття «воїн» (бусі), «самурай» дуже близькі, проте не тотожні, та в цьому
контексті ці відмінності не є важливими. Культурна ситуація змінилася в
першій половині XIV століття, коли після низки воєн між провідними
феодальними кланами до влади приходить дім Асикага. Столицею знов став
визначний культурний центр Хейан-ко, і самураї змушені були долати
культурні відмінності, а іноді – й прірву, що утворилися між ними та куге.
Зазнало змін і мистецтво. Звеличення подвигів предків аскетичними
засобами кланових митців було неможливим на фоні досконалого мистецтва,
що брало витоки з хейанської епохи, тому мистецька палітра військових
співців урізноманітнюється і збагачується новими прийомами та засобами.
Воїни активно засвоюють мистецтво і спосіб життя куге. Імовірно, у першій
половині XIV ст. невідомий автор створив шедевр японської літератури
«Повість про дім Тайра», високохудожній мистецький твір, який почали
виконувати мандрівні співці. І все ж, попри долучення до цієї культури
представників нової страти, її соціальна база не стала потужною. Будь-які
історичні аналогії хибують на певну штучність, і, на нашу думку,
західноєвропейські соціально-культурні процеси Середньовіччя можуть
зробити зрозумілішим те, що відбувалося в Японії. Аналізуючи феномен
європейського Відродження, О. Ф. Лосєв застерігав від доволі поширених
поглядів, які ґрунтуються на спрощеному розумінні тих складних
амбівалентних процесів як наслідку «зацікавлення» античністю. Він доводив,
що інтерес до античності у Європі ніколи не зникав, дослідник посилався на
«каролінгське відродження», відродження XII століття тощо; тобто – яскраві
явища, які все ж не мали потужних наслідків. Причини цього О. Ф. Лосєв
убачав у тому, ті процеси торкалися надто вузького кола людей, решта
соціальних верств і решта Європи перебували поза їхнім впливом. Стан
справ став сприятливішим із посиленням ролі самоврядних міст-комун в
економічному, політичному й духовному житті тогочасного світу.

Саме мешканці цих міст, стверджує він, і стали економічною, політичною та
ідеологічною опорою нової, ренесансної, культури, без чого мистецькі
здобутки, з якими асоціюється Відродження, могли б залишитися в історії
європейської і світової культури ще одним «відродженням». У японській
культурі такою опорою постають традиційна народна культура, що тісно
пов’язана, як і в багатьох народів, із хліборобськими культами, а також
релігія Синто, які позначаються і на аристократичному естетизмі. Інтеграція
й синтез цих відмінних за своєю природою та сутністю чинників генерують
душу японської культури. Сакралізація природи і природних сил у первісних
суспільствах набула всезагального характеру, та від доби неолітичної
революції вона посилюється і позначається при цьому новими рисами. У цей
час, на відміну від попередніх епох, ефективність людської діяльності,
особливо в рільництві, значною мірою почала визначатися новою
темпоральністю, що набула складного й диференційованого характеру:
продуктивність праці, від якої залежало життя роду, визначалася не лише
кількістю і якістю праці, а й термінами, у які вона здійснювалася. Тому
важливого значення набувають спостереження за процесами і явищами
природи та зв’язками між ними, щоб визначити найоптимальніший час для
проведення різноманітних сільськогосподарських робіт. У процесі цих
спостережень перед давніми хліборобами відкривається й естетична цінність
природи, що в Японії поклало початок ритуалам замилування певними
природними процесами і станами. Спершу сезонні ритуали «милування»,
стверджує Н. Котляр, мали зв’язок з архаїчними аграрними культами, тобто
їм був притаманний, швидше, прагматичний характер, зумовлений
вітальними потребами людей. Та згодом ці ритуали набувають самоцінності
й естетизуються. Вони «виховували й підтримували важливу для
національної свідомості здатність споглядання прекрасного в найбільш
кульмінаційний момент…, коли природа щось каже людям про себе, відхиляє
завісу однієї зі своїх таємниць і вказує шлях до осягнення цієї таїни». Так
відбувається не лише індивідуальне духовне зростання, урізноманітнюється
палітра почуттів, а й консолідується спільнота. Ритуали в архаїчному
суспільстві були засобом долучення особи до світу й соціуму. Вони надавали
достотності профанному світові й повсякденним діям, підносячи їх до
ідеальних зразків. У Давній Японії ритуал милування «стає не просто
доторканням до природи, а перетворює буденне, просте «бачення» на
піднесене, майже сакральне «споглядання», тобто на змістовне емоційне
пере-живання з відчутним присмаком суму».

Це, на думку Н. Котляр, значною мірою сприяло появі в японській естетиці
категорії «моно-но аваре», що означає: сумна чарівність речей, «здивування,
замилування красою й грандіозністю мінливого, нетривкого природного
світу, що потребує саме художньо-образного його осягнення». Крім того, це
стало ще одним шляхом формування особливого ставлення до світу як
джерела естетичної насолоди, у якому панує примат краси. Синтоїзм (япон.
шінто, синто, камі-но мічі, – шлях богів) – національна японська релігія, яка
пройшла тривалий шлях формування і набула певної завершеності та статусу
державної в VII–VIII ст. В її основі лежить шанування богів-духів камі та
померлих предків, охоронців роду й родини. Синтоїзм – це синтез
космогонічної міфології, анімізму, магії, тотемізму, фетишизму, міфів про
«культурних героїв» тощо. Відображені в ньому й процеси сакралізації
держави та верховних правителів. Суттєво позначилися на конституюванні
синтоїзму завезені з континенту буддизм і конфуціанство. Варто відзначити
особливості ставлення японців до культурних запозичень. Вони намагалися в
усі часи дотримуватися порядку (закону) «дзюн – гяку»: спочатку – своє, а
потім – знаки поваги до великого сусіда. Запозичення ніколи не ставали
додатками до автентичної культури. Н. Анаріна вважає, що японці здавна
демонстрували здатність адаптувати і практично використовувати
«абстрактні ідеї», які приходили ззовні й зазнавали на японському ґрунті
настільки фундаментальних трансформацій, що доволі часто марним буває
нагадувати про китайське, індійське чи будь-яке інше коріння японських
культурних феноменів. Поділяючи переважно ці міркування, усе ж маємо не
по-годитися з категоричністю висновку, оскільки, на нашу думку,
першооснови чи першоджерела тих феноменів перебувають у них у
«знятому» стані, подібно до нектару, з якого вироблено мед. Тому успішність
намагань зрозуміти / розшифрувати ті чи ті явища зумовлена певною мірою
здатністю зрозуміти ті джерела й підґрунтя, а також шляхи їх трансформації.
Синтоїзм називають найекологічнішою релігією. Сучасна Японія єдина з
розвинених країн, де збереглася і продовжує відігравати важливу роль у
житті суспільства й окремих людей архаїчна релігія. За уявленнями Синто,
природа є житлом богів. Люди перебувають поряд із ними й духами предків.
Попри відсутність у синтоїзмі, на відміну від інших релігій, моральних
абсолютів і поняття гріха, він успішно виконує регулятивну функцію,
оскільки японці з дитинства привчаються жити у світі поряд із богами й
духами предків, тому основним завданням у житті вони вважають жити в
гармонії зі світом. Звідси ж і прагнення до чистоти в думках, природі,
домівках. Людина і природа є досконалими, зло ж з’являється внаслідок
зовнішніх втручань.

Природа та природні об’єкти є ієрофанією камі, у них можуть перебувати
камі, а деякі об’єкти за певних обставин можуть стати богом-камі. Природа
не може стати для японця буденним довкіллям, вона була і є досконалим
світом богів, тому кожен предмет, перебуваючи в цьому світі, набуває нових
атрибутів і, крім свого безпосереднього значення, має ще й приховані
смисли, які треба зрозуміти, відкрити притаманну їм внутрішню красу й
досконалість. Це розвинуло «уміння насолоджуватися не лише красивим
пейзажем, а й простою картинкою природи; звідси – уміння зробити якусь
незначну деталь побуту предметом естетичного замилування». Це може бути
жменька попелу в домашньому вогнищі або проста бамбукова ширма.
Глибокі почуття й естетичну насолоду можуть викликати найрізноманітніші
явища: «бузкові хмаринки на ранковому весняному небі, ворони, які осіннім
присмерком по дві, по три, по чотири прямують до своїх гнізд, і навіть у
їхньому леті є тоді якась особлива чарівність». Здатність установлювати
гармонію зі світом доволі ефективно вплинула на формування умінь і
навичок знаходити гармонію в собі.
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О. Габович // Економiст. – 2008. – № 3 (257). – С. 66–70.
Фрагмент статті:
Двічі на початку третього тисячоліття на мене впало з неба щастя
доволі тривалого спілкування з Японією. Не так багато українців відві!
дують цю дуже своєрідну острівну країну. А ті, хто відвідують, не
часто цікавляться японськими наукою та освітою. Саме заради того,
щоб хоча б частково заповнити прогалини в нашому сприйнятті Далекого Сходу, взявся я
за ці аматорські нотатки. Сподіваюся, що читач ще пам’ятає про мої нещодавно
опубліковані роздуми щодо нашого найближчого сусіди – Польщі1. Так!от, подану
автором повноту інформації стосовно цих країн не можна навіть порівнювати, бо
японську мову я за браком часу і не вивчав, а книжки чи журнали польською завжди
лежать на робочому столі. Проте, маю надію, що, співпрацюю! чи з японцями та
мандруючи неповторними стежками й дорогами найбільших островів Хонсю та Хоккайдо,
я все!таки спромігся побачити саме те, що конче важливо для нашої країни. Тому Японія в
цьому есе розглядається скоріше через призму наших, українських, проблем. З іншого
боку, аналіз японських негараздів і труднощів (а в країні, осяяній червоним сонцем, їх не
менше, ніж у нас) може посприяти вирішенню кардинальних питань вітчизняного
сьогодення. Отже, йтиметься про науку, освіту та економіку обох країн.

Гуменюк, А. Амплітуда поклону. Особливості японського
ділового спілкування / А. Гуменюк // Політика і час. – 2003. –
№ 3. – С. 74–77.
Фрагмент статті:
Багато людей вже, напевно, чули про японську ввічливість - це друге
після Фудзіями, з чим асоціюється слово “Японія”. Прибувши в
Японію, виявляєш, що на цій землі поняття “ввічливість” дійсно
заплутано. Що вже говорити про стариків, якщо навіть молоді корінні японці кажуть не
підвищуючи голосу. Пояснення суті етикету треба почати з його норм. У сімейних
книжкових лавках Японії на полицях разом з прикладною літературою виставлені
посібники етикету, практичні допомоги по оволодінню правилами ввічливості, і ці книги
не залежуються, незважаючи на широкий асортимент. У надмірно урбанізованому
суспільстві неможливо жити без оволодіння принципами ввічливості. При прийнятті на
роботу нового співробітника, претендента на заняття вакансії, перевіряють на міру
оволодіння етикетом. По відгуках службовців: така перевірка - один з самих складних
екзаменів в їх житті. Для японського суспільства, навіть сучасного, характерний дуже
складний етикет, що йде з глибин століть і зумовлений ієрархічною структурою
японського суспільства. На його формування вплинули як конфуціанство, так і синтоїзм національна релігія й ідеологія японців, що зводила в культ шанування Імператора. Саме
на їхній основі в 12 сторіччі виник кодекс честі воїна і феодальної вірності - “бусидо”,
тобто “Шлях воїна”, що визначає основи моралі і поводження військового стану, що
панував в Японії.

Ефимов, М. Б. Японские вертикали / М. Б. Ефимов. – Москва :
Изд-во АП Новости, 1987. – 240 с.
Аннотация издания:
Японские вертикали - это рассказ журналиста о жизни Японии.
Путешествуя по стране, от северных до южных границ, автор
рассказывает о встречах с писателями, музыкантами и бизнесменами.
Путешествие продолжится и за пределы Японских островов – в столицы
соседних стран (Филиппин, Сингапура, Малайзии и Тайланда).

Крижанівський, О. П. Історія стародавнього Сходу :
підручник / О. П. Крижанівський. – Київ : Либідь, 2000. –
592 c.
УДК : 94(075.8)
Анотація видання:
Книга є першим україномовним підручником з історії цивілізацій Стародавнього Сходу.
Розкриваються особливості політичного й соціально-економічного розвитку, дається
характеристика культури та релігії. Враховується роль екологічного, демографічного,
психологічного чинників у розвитку найдавніших цивілізацій.

Михайлова, Н. Мистецтво жити в Японії / Н. Михайлова //
Міжнародний туризм. – 2011. – № 5 (101). – С. 98–104.
Фрагмент статті:
У давнину в простих родинах шлюбна ініціатива належала жінкам.
Заможна і гарна дівчина могла прийти до парубка і заявити йому:
«Я твоя дружина». «Попелюшкам» же доводилося вдаватися до
хитрощів — наприклад, найматися на роботу в дім свого обранця і
причаровувати його хатніми талантами. В аристократичних родах наречених вибирали на
сімейних радах за посередництва сватів. Лише у ХХ сторіччі на цю процедуру батьки
почали запрошувати самих потенційних наречених, а згодом і враховувати їхню думку.
Остаточні шлюбні перемовини скріплювалися взаємними подарунками — це були сушені
водорості та гроші у спеціальних конвертах, вигадливо пов’язаних яскравими
мотузочками. Зазвичай весілля справляється за синтоїстським звичаєм.

Михайлова, Н. Японія. Життя у стилі кімоно / Н.
Михайлова // Міжнародний туризм. – 2014. – № 2 (116). –
С. 58–63.
Фрагмент статті:
Як і більшість «суто японських» явищ культури, кімоно прийшло на
острови з Китаю. В епоху Хейян (VIII–ХІІ століття) воно набуло
того вигляду, який має і зараз. Звичайний шматок тканини,
розрізаний на кілька прямокутників і потім прострочений, перетворився на коштовний
витвір мистецтва. Шовкові кімоно вдягались одне на одне – аж до 12 шарів, причому
контрастних кольорів. Звичайно, такий мудрований одяг вимагав уміння його носити.
Працювати в ньому було неможливо – тільки милуватися квітами і писати вірші. Саме
цим і займалися знатні дами. За давніми настановами, усі виступаючі частини жіночої
фігури не підкреслюються, а приховуються в кімоно за допомогою широкого пояса.
Відкритими залишаються тільки шия та верх спини. Зате які еротичні фантазії викликали
вони у середньовічних кавалерів!

Султангалиева Г. С. Знакомство с Японией / Г. С.
Султангалиева // Современные проблемы сервиса и
туризма. –2008. – №1. – С. 18–23. – Режим доступа : http://
tourlib.net/statti_tourism/sultangalieva.htm. – Назва з екрана.
Аннотация статьи:
Представлен интересный материал, раскрывающий впечатления
автора о Японии, казалось бы, такой далекой, но и в то же время и
близкой, знакомой читателям по множеству научных публикаций, художественной
литературе и кинофильмам.

Ханин, З. Я. Парии в японском обществе : Очерк социальной
истории XVII-XIX вв. / З. Я. Ханин. – Москва : Наука, 1980. –
250 с.
Аннотация издания:
Монография посвящена изучению проблемы развития японского
общества в XVII—XIX вв.

Япония : Справочник. – Москва : Республика, 1992. – 543 с.
Аннотация издания :
В энциклопедическом справочнике «Япония» содержатся разнообразные
сведения об экономике, политике, науке и культуре современной Японии.
Особое место отводится характеристике места и роли Японии в мировом
капиталистическом хозяйстве и в современных международных отношениях.
В справочник включены биографические справки, статьи о крупнейших
организациях и учреждениях страны, хронология важнейших исторических и
политических событий.

Абэ, К. Избранное / К. Абэ. – Москва : Правда, 1988. –
557 с.
УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
В издание включены три романа известного японского писателя Кобо
Абэ "Чужое лицо", "Сожженная карта" и "Человек-ящик",
посвященные теме одиночества человека во враждебном ему капиталистическом
обществе. От общества убежать нельзя - приходит к выводу Кобо Абэ. Только изменив
его, можно изменить и условия человеческого существования.

Акутагава, Р. Новеллы. Эссе. Миниатюры / Р. Акутагава ;
перевод с японского. – Москва : Худож. лит., 1985. – 607 с.
УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
Сборник включает наиболее значительные произведения автора, как
уже публиковавшиеся на русском языке, так и издающиеся впервые, в которых нашла
отражение японская действительность первых трех десятилетий XX века, произведения,
свидетельствующие о неприятии писателем буржуазной морали современного ему
общества, о ненависти к милитаризму.

Ватанабэ, Д. Свет без тени : роман / Д. Ватанабэ. – Москва :
Радуга, 1982. – 319 с.
УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
Роман описывает будни частной токийской клиники. В центре
повествования – конфликт между талантливым хирургом Наоэ,
человеком с трагической судьбой, и начинающим врачом Кобаси. Автор показывает две
жизненные позиции, два взгляда на долг и предназначение врача. Ватанабэ раскрывает
антигуманную сущность общества, где врачебная этика нередко подменяется
соображениями выгоды.

Григорьева, Т. П. Японская литература ХХ века :
размышления о традиции и современности / Т. П.
Григорьева. – Москва : Худож. лит., 1983. – 302 с.
УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
В книге современная японская литература рассматривается под углом
зрения национальной художественной традиции, а также тех проблем XX века, которые
волнуют все человечество. Автор знакомит с постановкой этих проблем в творчестве
крупнейших японских писателей - Абэ Кобо, Оэ Кэндвабуро, Кавабата Ясунари и др.

Из современной японской поэзии : сборник. – Москва :
Прогресс, 1981. - 199 с.
УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
В сборник включены произведения мастеров современной поэзии
стиля «гэндайси»: Мицухару Канэко, Тацудзи Миёси, Симпэй Кусано, Таро Китамура,
Сюнтаро Таникава. Творчество этих поэтов, принадлежащих к разным поколениям,
отражает основные направления в развитии японского стиха за несколько последних
десятилетий: тонкая интимная лирика, элегические раздумья, выдержанные в мягких
тонах пейзажные зарисовки соседствуют на страницах книги с яростными песнями
протеста.

Ихара, С. Новеллы : пер. с яп. / С. Ихара. – Москва :
Гослитиздат, 1959. – 229 с.
УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
Судьба произведений японского писателя XVII века Ихара Сайкаку
необычна. Они были широко популярны среди его современников,
положили начало целому направлению в японской городской литературе. А спустя
столетие феодальное правительство Японии внесло их в список "запрещенных книг" и
надолго изъяло из обращения. Его новеллы поражают читателя обилием отчетливо
выписанных деталей, язык их афористичен, полон метких сравнений, насыщен
народными пословицами и поговорками, диалоги являются великолепным образцом
живой разговорной речи его эпохи. Сайкаку открыл для литературы целый новый мир,
доказал, что литература может найти в нем богатый материал для изображения. Этот мир
вошел в его произведения со своим укладом, бытом, со всем своим "пестрым сором". В
творчестве Сайкаку, как и в жизни, трагическое соседствует с комическим, небольшая
оплошность приводит людей к гибели, любовь наивной, простой сердцем девушкигорожанки обретает величие, когда она становится выше жизни, пренебрегает смертью.

Мори, О. Дикий гусь. Танцовщица : пер. с яп. / О. Мори. Москва : Худож. лит., 1990. - 526 с.
УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
В настоящий том Библиотеки японской литературы вошли
романтические повести Мори Огая и исполненные драматизма
исторические рассказы, проникнутые духом протеста против феодальной морали. Наряду
с ними в сборнике представлен роман Симадзаки Тосона, рисующий положение касты
отверженных и считающийся в Японии вершиной критического реализма.

Моріо, К. Родина Ніре : роман / К. Моріо. – Київ : Дніпро,
1977. – 376 с.
УДК : И(Яп)
Анотація видання:
Роман сучасного письменника Моріо Кіта лауреата премії Акутагави
– широке полотно розквіту й занепаду буржуазної японської сім’ї на
тлі історичних подій першої половини ХХ століття.

Кайко, Т. С высоты Токийской башни : худож. публицистика
и докум. проза / Т. Кайко. – Москва : Прогресс, 1984. –
268 с.
УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
В однотомник известного японского писателя включены повесть
`Потомки Робинзона`, основанная на реальных событиях конца второй
мировой войны, и цикл очерков `Токио как он есть` о жизни японской столицы на
протяжении 20 лет. Заключает книгу очерк `Сто миллионов самоубийц`, в котором
писатель затрагивает актуальнейшие политические, экономические, экологические и
нравственные проблемы Японии.

Нидзе. Непрошенная повесть / Нидзе. – Москва : Наука,
1986. –269 с.
УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
"Непрошеная повесть" восходит к японскому жанру дневников и по
праву считается одним из блестящих его образцов. Повесть написана
легендарной фрейлиной Нидзё, жившей в XIII веке, умной,
одаренной женщиной, которая в своем произведении сумела не только мастерски
отобразить быт и нравы, существовавшие при дворе японских императоров в XIII-XIV
веках, но и в целом воссоздать атмосферу жизни средневековой Японии. Занимательный
сюжет, проникновенное раскрытие духовной жизни, чувств и переживаний человека,
изысканность слога и тонкость поэтических метафор - вот основные черты, отличающие
шедевр, созданный кистью Нидзё.

Нацуме, С. Мальчуган : Повесть / С. Нацуме. – Москва :
Худож. лит., 1956. – 145 с.
УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
Повесть, рассказывающая историю прямого, бесхитростного юноши,
который с открытой душой идет навстречу жизни, не подозревая, что в
окружающей его действительности честность и благородство расцениваются лишь как
недальновидность, а то и просто глупость.

Оэ, К. Игры современников : Роман / К. Оэ. – Москва :
Радуга, 1987. – 399.
УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
«Игры современников» – остросоциальное произведение, в котором
автор – известный японский писатель – пытается осмыслить прошлое
и будущее Японии в контексте судеб всего человечества. Написанный в форме писем,
которые брат посылает своей сестре, роман помогает глубже и полнее понять события,
происходящие в наши дни.

Оэ, К. Опоздавшая молодежь. Футбол 1980 года : романы /
К. Оэ. – Москва : Правда, 1990. – 622 с.
УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
Романы крупнейшего японского писателя Кэндзабуро Оэ, вошедшие
в настоящую книгу, посвящены проблеме молодежи в современном
мире. Глубоко психологические произведения К.Оэ повествуют о
духовном и моральном кризисе "обманутого поколения" в условиях капиталистического
процветания и материального благополучия.

Пионовый фонарь : яп. фантаст. проза. – Москва : Худож.
лит., 1991. – 398 с.
УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
Во многих Странах мира издавна существовала так называемая
«литература ужасов» – о привидениях, призраках и прочей нечисти,
о всевозможных сверхъестественных явлениях и чудесах. Но,
пожалуй, только в Японии подобная литература оформилась в особый жанр и даже
сохранилась по сегодняшний день. Японский кайдан – так именуется этот жанр – породил
многочисленные шедевры, которые представлены в этом сборнике повестью Санъютэя
Энтё «Пионовый фонарь», рассказами Огиты Ансэя, Асаи Рёи, Ихары Сайкаку, Уэды
Акинари, Акутагавы Рюноскэ, Эдогавы Рампо и др.

Симадзаки, Т. Нарушенный завет : роман
Т. Симадзаки. – Москва : Худож. лит., 1955. – 363 с.

/

УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
«Нарушенный завет» - высшее достижение критического реализма в
Японии - рисует картины жизни касты "эта" - японских париев,
которые с падением феодализма подлежали уравнению в правах с остальным населением.

Сэй-Сёнагог. Записки у изголовья / Сэй-Сёнагог. – Москва :
Худож. лит., 1983. – 333 с.
УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
"Записки у изголовья" - шедевр классической японской литературы,
созданной около тысячи лет тому назад и до сих пор не утратившей
своего значения. Это - собрание дневниковых замет, житейских наблюдений, картин
природы, нравов и обычаев, оригинальных психологических этюдов. Автор записок придворная дама Сэй-Сенагон, зорко видящая прекрасное в природе, искусстве и жизни.
Неповторимой чертой ее дарования считают тот тонкий юмор, с которым она создала
"комедию двора.

Сокровенное желание : рассказы совр. демократич.
писателей Японии 1955-1980 гг. – Москва : Радуга, 1984. –
520 с.
УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
В сборник включены рассказы современных японских писателей, входящих в Союз
демократической литературы Японии. Рассказы знакомят с повседневной жизнью,
духовным миром, чаяниями простых людей, отражают социальные проблемы японского
общества.

Токутоми, Р. Избранное / Р. Токутоми ; пер. с яп. –
Ленинград : Художественная литература, 1978. – 206 с.
УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
В сборник «включены произведения из двух его книг. В книге
«Природа и человек» он выступает как мастер литературного
пейзажа, в сборник «Бормотанье земляного червячка» входят
произведения, относящиеся к «деревенскому» периоду жизни писателя.

Хиросима : романы, рассказы, стихи. – Москва : Худож.
лит., 1985. – 574 с.
УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
Сборник приурочен к 40-летию одного из самых трагических событий
в истории человечества - атомной бомбардировке японских городов
Хиросимы и Нагасаки. В нем собраны произведения современных
писателей Японии, посвященные этой теме (романы Макото Оды "Хиросима", Масудзи
Ибусэ "Черный дождь", стихи и рассказы других авторов).

Японская новелла : 1960-1970 : сборник. – Москва :
Прогресс, 1972. – 443 с.
УДК : И(Яп)
Аннотация издания:
В сборник включены новеллы двадцати писателей. Среди них читатель
найдет хорошо известных ему Кобо Абэ, Ясунари Кавабату, Сюсаку
Эндо, Такэси Кайко, Тацудзо Исикаву, Томодзи Абэ, Кэндзабуро Оэ, Морио Киту - их
произведения, печатавшиеся в русском переводе, несомненно, уже привлекали его
внимание. Знакомство состоится также и с не известными читателю, но популярными в
Японии Ситиро Фукадзавой, Сёхэй Оока, Синъитиро Накамурой, Санэацу Мусянокодзи,
Тацуо Нагаи, Дзюнноскэ Ёсиюки и, наконец, с начинающими, делающими лишь первые
шаги в литературе, но уже достаточно определенно заявившими о себе, как, например, с
Минако Оба, получившей за свою первую новеллу, включенную в этот сборник, премию
имени Акутагавы.Человек и враждебное ему буржуазное общество, отчуждение человека,
его одиночество, неустроенность в мире, где все подчинено пеживе, - эта тема звучит во
многих новеллах, но решается она по-разному не только художественно, но и
философски.

