
Тема: Життя і творчість Кавабата Ясунарі. Повість "Тисяча журавлів" 

Домашнє завдання.  

1. Опрацювати матеріал підручника, зробити конспект с. 152-153. 

2. Прочитати повість «Тисяча журавлів». Законспектувати опорний конспект до 

твору. 

3. Зробіть аналіз образів Кікудзі, Тікако (підручник с. 153-158). 

Режим доступу до підручника: 

http://www.gramota.kiev.ua/books/2019_11_nikolenko/img/Zar_literatura_standa

rt_11_kl_2019.pdf 

Опорний конспект 

"Тисяча журавлів" — повість японського письменника Ясунарі Кавабати, написана в 

1951 році. Її написано на основі принципу вабі — приглушена, неяскрава краса, показ 

цінності кожної миті життя.  

      Тема: японська чайна церемонія та безнадійне кохання.  

      Ідея: застереження від вульгаризації чайної царемонії. 

      Основна проблема: гармонія природи і людини. 

      Головні герої: Кікудзі, Тікако Курімото, пан Мітані, пані Оота. 

       Композиційна побудова повісті «Тисяча журавлів» повязана із традицією чайної 

царемонії . Вона виступає як загальний фон, який поєднує минуле і теперішнє всіх 

персонажів. 

        Сюжетна лінія твору. Твір немає чітко вибудованого сюжету. Його сюжетною 

основою є зображені у творі три чайні царемонії: 

І. В знак пам’яті батька Кікудзі, Мітани-старшого, влаштована Тікако у храмі .  

ІІ. Влаштована Тікако у домі Кікудзі, щоб влаштувати його особисте життя. 

ІІІ. В будиночку для чайних царемоній в маєтку головного героя твору задля з’ясування 

стосунків між Кікудзі та Фуміко.  

         Шлях героїв – це їхнє життєве тядо (дорога життя), шлях духовного очищення та 

просвітлення, шлях розуміння законів буття, людини. 

Чайна царемонія – давній звичай, доведений японською естетикою до рівня 

високого мистецтва. Сенс чайної царемонії – наблизитися до гармонії з оточуючим 

світом і з самим собою через спілкування.  

http://www.gramota.kiev.ua/books/2019_11_nikolenko/img/Zar_literatura_standart_11_kl_2019.pdf
http://www.gramota.kiev.ua/books/2019_11_nikolenko/img/Zar_literatura_standart_11_kl_2019.pdf
http://dovidka.biz.ua/kavabata-yasunari-biografiya/


Існує чотири правила філософії чайної церемонії, саме вони повинні навчити 

життю:  

1) Ва – Гармонія (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); 

2) Кей – Чемність (підкреслює рівність, передбачає щирість стосунків між людьми, 

співзвуччя сердець, “зустріч почуттів” через те, що душа людини, яка потрапляє у світ 

краси та природи, прихильна до добра. Чайний дім – це обитель миру та спокою, сюди 

немає доступу людям з поганими думками); 

3) Сей – Чистота (повинна бути абсолютною, починаючи від почуттів та думок, 

закінчуючи чистотою в буквальному розумінні); 

4) Дзяку – Спокій (необхідний для рівноваги духу, для бесіди “серцями”). 

Чайний дім у японців наче оазис у сумній пустелі світського життя, де знаходять 

відпочинок від тягаря буденності. Саме на такому тлі зав’язується сюжет повісті 

«Тисяча журавлів». 

Символіка у творі. 

Символи повісті Значення 

Тисяча журавлів   символ щастя і здійснення бажань. 

Чайна церемонія   

 

засіб прилучення людини до добра, це свого роду 

ідеал людських стосунків. 

Чайний дім це оберег справедливості, чесності. 

Чайні чашки (тяван)  символ культурної пам’яті нації, її істинних 

духовних цінностей. 

 

Характеристика образів 

1. Тікако Курімото — хазяйка чайного павільйону, берегиня чайної церемонії. 

Жінка була коханкою пана Мітані, батька Кікудзі. 

 



2. Головний герой повісті Кукудзі. Це молодий чоловік років двадцяти п’яти, який 

намагається розібратися у своєму минулому і сьогоденні, вибираючи між 

колишньою коханкою свого батька, її дочкою і чарівною дівчиною з фуросики з 

Тисячокрилим журавлем. 

 

 
 

3. Порівняльна характеристика героїнь 

Фуміко Юкіко 

Спільне 

Красиві молоді дівчата, чисті, свіжі, ніжні, поважають батьків, дотримуються традицій, 

віддаються почуттям, живуть ними 

Відмінне 

Дуже сильна духом, здатна до самопожертви, 

пережила багато життєвих злигоднів, бере на 

себе відповідальність за добру пам’ять про 

матір, раніше оберігала її щастя 

Росла в дружній, доброзичливій 

родині, освічена, більш сучасна, 

близька до європейського способу 

мислення (економічного) 

 

Художні прийоми у творі. 

•     Прийом контрасту: використано для того, щоб читач міг побачити різницю між 

життєвими настановами кожного, як між світлом і тінню, між днем і ніччю;  

•     яскрава художня деталь — рожевий фуросікі Юкіко з тисячекрилим журавлем; 

•     гармонійне поєднання природи з почуттями та настроями героїв; 

•     опис чарівності предметів побуту, мистецтва; 

•     історичні натяки, літературні посилання 

•     місцевий колорит (навести приклади); 

•     вставні конструкції — лист-щоденник Фуміко. 

 


