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Статтi

Свiтлана РИБАЛКО
IНША ЯПОНIЯ:
ТРАДИЦIЙНИЙ КОСТЮМ
НА АРХIПЕЛАЗI IДЗУ
(ОШИМА, ХАЧIДЖОДЖИМА,
НIIДЖИМА)
Svitlana RYBALKO. Other Japan: The Traditional Suit on Archipelago Izu (Oshima, Hachijojima,
Niidjima).

Анотацiя. У статтi розглядається традицiйне вбрання японцiв на островах архiпелагу Iдзу в естетичному, етнографiчному, культурологiчному контекстах. Розвiдка побудована на матерiалах експедицiї
2008 р.
Постановка проблеми. Європейськi дослiдження японського мистецтва, зазвичай, фокусуються
на явищах “внутрiшньої Японiї”, тримаючи у полi зору традицiї таких мистецьких та ремiсничих
центрiв, як Едо (суч. Токiо), Кiото, Осака, Нара1 . Те ж саме спостерiгається i в дослiдженнях
японського вбрання, що здiйснюються як за кордоном, так i в самiй Японiї2 .
Таке становище зумовлюється певною мiрою
тим фактом, що протягом столiть саме в Токiо
та Кiото, де розташовувалися резиденцiї сьогуна
та iмператора, зосередилися численнi текстильнi
1

Рибалко С. Японський традицiйний стрiй: джерела та
стан дослiдженостi // Вiсник Харкiвської державної академiї дизайну i мистецтв.– Х.: ХДАДМ, 2008.– № 5.–
С. 11–18.
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Мотоi Тiкара. Нiхон фуфуку бункасi (Iсторiя японського костюму).– Токiо, 1969.– 97 с. (яп. мовою); Нагасакi Iвао. Кiмоно то мойоу (нiхон-но катачi то iро) [Кiмоно та
вiзерунки (японська форма та колiр)].– Токiо, 1999.– 333 с.
(яп. мовою); Нагасакi Iвао. Косоде.– Кiото, 1993.– 96 с.
(яп. мовою); Нагасакi Iвао. Фурiсоде.– Кiото, 1993.– 96 с.
(яп. мовою); О-дзiрiн (Великий тлумачний словник).– Токiо, 1995.– С. 2147 (яп. мовою); Окамура Кiтiемон. Нiхонно iкат (японський iкат).– Кiото, 1993.– 96 р. (яп. мовою);
Такеда Сатiко. Iфуку де йомiнаосу нiхонсi (Iсторiя Японiї
по-новому через iсторiю костюму).– Токiо, 1998.– 252 с.
(яп. мовою); Фудзiвара Нiсацука. Кiмоно-но комое джитен (Словник вiзерункiв кiмоно).– Кiото, 2001.– 215 с. (яп.
мовою).

майстернi та крамницi. Смаки городян двох столиць, фактично, визначали моду по всiй країнi.
Славнозвiсне ткацтво з кiотського кварталу нiсiдзiн прикрашало придане наречених у рiзних куточках Японiї. Разом з тим, вiддаленi острови дають вагомий матерiал для дослiдження розвитку
японського вбрання.
Серед численних островiв, що входять до складу Японiї, нами обрано архiпелаг Iдзу. Такий
вибiр пояснюється тим, що, з одного боку, на
архiпелазi склалися мiсцевi традицiї вбрання, з
iншого – збереглися певнi елементи старовинної
костюмної культури внутрiшньої Японiї. Вiдносна близькiсть островiв до Японського архiпелагу
та процеси демократизацiї суспiльства зi свободою пересування, економiчна привабливiсть центру, призвели до поступового вiдтоку та зменшення мiсцевого населення. Молодь виїжджає на
заробiтки до внутрiшньої Японiї, носiїв острiвної культури залишається дедалi менше. Отже,
висвiтлення особливостей традицiйного костюму
на островах архiпелагу Iдзу набуває особливої
актуальностi.
Українському та росiйському читачевi архiпелаг Iдзу (Iзу-ва розташований у 120 км на пiвнiч
вiд Токiо, поблизу вiд пiвострова Iдзу, знайомий хiба що за лiтературно-етнографiчним твором Давида Бурлюка3 , що вiдвiдав один з островiв (Ошиму) у жовтнi 1920 р. Однак i японським читачам вiдомо не набагато бiльше, хоча Ошима, як i iншi острови архiпелагу Iдзу,
вважається одним з найцiкавiших мiсць “зеленого” туризму, рибної ловлi та дослiджень вулканiчної активностi. Щодо самобутнiх культурних традицiй мешканцiв островiв – вони значно
менше вiдомi i збираються, переважно мiсцевими
ентузiастами-краєзнавцями. Саме тому унеможливлюється класична структура тексту, що потребує попереднього аналiзу лiтератури стосовно
обраної теми. Запропонована розвiдка будується
на матерiалах, зiбраних автором пiд час експедицiї 2008 р. Серед них – зразки острiвного одягу з
музейних та приватних колекцiй; вiдомостi, здобутi в результатi спiлкування з музейними працiвниками та мешканцями островiв. Крiм того,
до джерельної бази дослiдження було залучено
фотографiї кiн. ХIХ – першої пол. ХХ ст., де
зафiксовано зниклий пiсля виверження вулкану у
1965 р. старовинний устрiй життя остров’ян.
3

Бурлюк Д. Ошима.– Изд. М.Н.Бурлюк, 1927.– 19 с.
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Результати дослiдження. В Японiї, коли йдеться про згаданi острови, зазвичай кажуть “Сiмка
островiв Iдзу”, що не зовсiм вiрно: островiв в
архiпелазi Iдзу бiльше, але не всi вони сьогоднi
заселенi. Найбiльш великi розташованi з 34 по
29 паралель: Ошима, Тошима, Удонешима, Нiiджима, Шикiнеджима, Кодзушима, Мiякеджима, О-онохараджима, Iнамбаджима, Мiкураджима, Хачiджоджима, Хачiджокоджима, Аогашима,
Сумiсуджима, Торiшима та iншi.
Вулканiчне походження островiв та небезпечнi
умови проживання наклали вiдбиток на особливостi соцiального складу мешканцiв: сюди вiдправляли на заслання полiтичних злочинцiв. Так,
найдавнiший документ про формування резервацiї на архiпелазi Iдзу датований 724 р. В ньому
зазначено, що iмператор Сьомму постановив, що
Iдзу стане мiсцем заслання. Щоправда, невiдомо,
який саме з островiв архiпелагу мався на увазi.
В усякому разi, в iсторiї заселення островiв зберiгається пам’ять про те, що до Ошими вiдправляли засланцiв ще вiд часiв Хейан (794–1185);
до Нiiджима, Мiякеджима та Хачiджоджима –
за часiв Едо (1600–1868), а Удонешима стала
мiсцем перебування засланих вiд часiв Мейдзi
(1868–1912). На деяких островах i до сьогоднi
не iснує поселень, на деяких життя припинилося
внаслiдок вулканiчної активностi4 .
Великi та малi острови об’єднанi у два мiста
та шiсть селищ. Острови Ошима, Хачiджоджима мають статус мiст, Тошима, Нiiджима, Кодзушима, Мiяке, Мiкураджима, Аогашима – що
займають вiд одного до трьох островiв – селища. У контекстi нашого дослiдження найбiльший
iнтерес представляють острови Ошима, Хачiджоджима та Нiiджима, як такi, що мають тривалу
iсторiю проживання та вцiлiлi зразки матерiальної культури, документи.
Етнографiчнi матерiали та фотоархiви вказують, що поступовiсть заселення острову Ошима
переважно вихiдцями з Хонсю зумовила єднiсть
форм вбрання та певною мiрою – збереженiсть
деяких традицiй “внутрiшньої Японiї”. Як i за
часiв Хейан, ошимки вирощували довге – довше за зрiст волосся. Жiнки користувались маслом камелiї, що виготовлялося на островах i дуже
пишались своїм пишним та довгим волоссям, що
сягало землi. Цю особливiсть вiдзначив у своїй
4

Так, примiром, на островi Торiшима все населення загинуло у 1902 р. пiд час виверження вулкану i з тих пiр
острiв безлюдний.

759

повiстi “Ошима” Давид Бурлюк. Щоправда,
“батько росiйського футуризму” не дуже оцiнив
естетичний ефект: йому довге чорне волосся ошимок нагадувало змiй5 .
Схожу традицiю можна побачити i в фотодокументах острова Хачiджоджима. Деякi науковцi
помилково визначають жiнок з довгим волоссям
як мiко (молодi помiчницi жерцiв), екстраполюючи звичаї “внутрiшньої Японiї” на культуру островiв. Дiйсно, у внутрiшнiй Японiї дiвчата-мiко
завжди мали довге волосся, однак на островах архiпелагу Iдзу функцiю мiко виконували виключно
юнаки.
Разом з тим, слiд вiдзначити, що красу волосся могли оцiнити лише найближчi люди. Зазвичай ошимки пiдбирали волосся на потилицi кiлька
разiв так, що утворювалося два, або три кiльця
(кiлькiсть залежала вiд сiмейного стану жiнки).
Поверх цiєї зачiски пов’язували тенугуi (спецiальний шарф-косинка).
На Ошимi широко практикувалися такi технiки
фарбування, як ай-дзоме та шиборi-дзоме. Обидвi технiки були поширенi по всiй Японiї, однак
ошимськi соумен-шиборi (вiд яп.: соумен – локшина), що являли собою призбирану тканину i
мали вигляд гофре – славилися високою якiстю.
Технiка фарбування ай-дзоме (вiд назви рослини
Plygonum tinctorum, з якої здобували фарбу iндиго) дозволяла отримати широку палiтру вiдтiнкiв,
але на Ошимi надавали перевагу глибокому синьому кольору6 .
Широкий пояс обi, виготовлений з найцiннiших тканин (часто привезених), вживався тiльки на найурочистiшi подiї з пов’язаним попереду
вузлом, як то ранiше було прийнятим у внутрiшнiй Японiї.
Повсякденний жiночий костюм ошимки складався з темно-синього бавовняного кiмоно та
довгого фартуха, який не тiльки оберiгав кiмоно вiд забруднення, а й виконував функцiю фiксацiї запашного одягу. Замiсть широкого поясу
обидва ошимки використовували фартушок, довгi
5

Бурлюк Д. Ошима...– С. 19.
Фарбник iндиго японцi виготовляли ще вiд VII ст. У
давньому суспiльствi вiн був кольором аристократiв, але з
розвитком технологiй фарбування та прийняттям китайського костюмного кодексу, що вiдводив першi позицiї яскравим помаранчевим, червоним, жовтим кольорам, поступово
змiнив своє соцiальне значення, ставши ознакою селянства. Разом з тим, складнiсть процесу фарбування, естетичнi
i практичнi якостi тканини ай-дзоме дозволяли створювати
як робочий, так i урочистий одяг.
6
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стрiчки якого зав’язувались невеличким бантом
попереду.
Певною мiрою закрiплення такого типу вбрання пояснюється складними умовами життя на островi. Поселення на островi нiби стиснуте мiж
вулканом та океаном. Постiйна небезпека (землетруси, тайфуни) зробила неактуальним образ тендiтної жiнки. На вiдмiну вiд внутрiшньої Японiї,
на Ошимi цiнувались кремезнi господарки, спритнi до будь-якої важкої роботи. Тож фартушок не
тiльки фiксував одяг, а й уособлював iдеал працьовитої жiнки.

Повсякденне жiноче вбрання. Ошима. Поч. ХХ ст.
Колекцiя п. Фудзiвара, Ошима.

В цiлому у повсякденному одязi на Ошимi вiдбилися складнi умови життя на островi, особливостi його природи та господарчої дiяльностi. Переважне використання темно-синiх тканин з огляду
на щоденну працю було цiлком практичним рiшенням: така тканина меншою мiрою виявляла
забруднення. Разом з тим, темно-синє фарбування вiдповiдало кольору океану, що нiс небезпеку, але був i годувальником. Скупi вiзерунки на
ошимському вбраннi являють собою стилiзованi
зображення морської хвилi, риби, або квiтки камелiї, оскiльки другий за значенням промисел острову (пiсля риболовлi) – виготовлення масла.
Приступаючи до працi, ошимка вживала заходiв, щоб зберегти шкiру вiд палючих променiв сонця: руки були закритi рукавичками, що

залишали вiдкритими лише пальцi та внутрiшню сторону долонi; ноги закривали панчохи та
шкарпетки (табi). Одяг, в якому жiнки острова вiдправлялися до храму, мало чим вiдрiзнявся
вiд робочого. У цьому випадку не використовувався фартушок (в ньому не було потреби); пояс, що виготовлявся з простої смугастої тканини,
пов’язувався простим вузлом попереду. Єдиним
урочистим елементом вбрання були сангокукуро
(досл.: кораловий лантушок) – спецiальна сумочка для рису, який мешканцi Ошими приносили
до храму у якостi жертви богам (на островi його називають “о-хацуу”). Бiднiсть не дозволяла
остров’янам робити щедрi внески, тож зазвичай
приносили невеличку жменьку зернят, але “вбраних” в урочистi трикутнi лантушки, виготовленi з
червоної тканини.
Взуття ошимцiв також вiдбиває складнi умови
життя на островi. Тут використовували сiльський
тип дзорi (яп. сандалiї) – солом’янi варадзi. Їх
виготовлення не потребувало спецiальних умiнь,
тож кожне господарство могло забезпечити себе
взуттям самостiйно. Крiм того, як форми повсякденного життя, сповненого працею, так i природний ландшафт, де ґрунт складався з вулканiчної
лави та землi, виключали можливiсть красуватися
у лакових, або розписних, декорованих дзорi. В
непогоду взували дерев’янi, нефарбованi, на невисоких котурнах гета.
З тих саме причин i кiмоно тут пiдперезували
так, що його довжина була значно коротшою, нiж
то було прийнято у внутрiшнiй Японiї. Навiть
йдучи до храму, ошимка хоч трохи i “вiдпускала”
довжину сукнi, але вона не досягала щиколоток.
Трудова етика сформувала й оригiнальну концепцiю весiльної обрядодiї та одягу нареченої. На
Ошимi наречений навiдувався в дiм нареченої,
але вранцi вона на ознаку згоди несла дiжку води
до його хати. На другий день все повторювалося.
На третiй ранок жiнка вдягала звичайне робоче
кiмоно, але прикрашене родовими монами (гербами), пов’язувала фартушок, та з дiжкою на головi
приходила до дому нареченого. Там вона одразу
приступала до роботи, розпiзнати її серед iнших
слуг можна було лише за монами на її одязi7 . Як
7

Наявнiсть гербiв в одязi пiдвищувала “рiвень” вбрання. Зазвичай, для того, щоб пiдкреслити особливiсть подiї,
виокремити її iз буденностi, нашивався один мон на спинi
пiд комiрцем. Офiцiйний прийом потребував вживання не
менше трьох монiв. Весiлля та похорон, як особливi подiї у
життi роду, вiдзначалися завжди п’ятьма гербами: три на
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свiдчать матерiали музею селянського мистецтва
та музею Горо, такий звичай зберiгався майже до
пожежi 1965 р.
Слiд зазначити, що на островах питна вода
вважалася цiннiстю, її було небагато. Принести
вранцi та ввечерi дiжку води було жiночим обов’язком. Тож у день весiлля наречена, що входила
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рове кiмоно з вiзерунком та пiдперезатись широким обi, пов’язаним урочисто попереду великим вузлом. Для цiєї подiї використовувався обi,
виготовлений з цiнної тканини. Тенугуi у цьому випадку залишало вiдкритим кiльце волосся,
а кiнцiвки хустини випускались i спадали довгими стрiчками по спинi.

Поховальне жiноче вбрання.

В приватнiй колекцiї п. Фудзiвара можна поВесiльний стрiй. Ошима. Поч. ХХ ст. Музей селянсь- бачити й урочистий нагадзюбан (нижнє кiмоно)
кого мистецтва, Ошима.
з гаптованим комiрцем, що, звiсно, пiдвищує ста-

тус вбрання. Щоправда, п. Фудзiвара – нащадок
губернаторiв острова, що походили iз славнозвiсного та заможного роду Фудзiвара, якi внаслiдок
участi у заколотi були ще за часiв Хейан засланi на Ошиму, однак через свою знатнiсть та
близькiсть до iмператорського роду i тут, на засланнi користувалися привiлеями. Тож його колекцiя, що мiстить родинний одяг, є взiрцем найкоштовнiшого одягу, який могла собi дозволити
сама заможна та високопоставлена родина на островi. Разом з тим, суттєвим є той факт, що, попри рiзнi статки, на похорон вбиралися у самий
дорогоцiнний одяг. Як пояснив п. Фудзiвара, у
повсякденному життi ошимок практично не було
куди красиво вдягтись, тож поховальна церемонiя
стала єдиним приводом вбратись в урочистi шати.
Спiвробiтник Ошимського музею селянського
мистецтва пояснює згадану ситуацiю iншим чиспинi i два попереду.
8
Бродель Ф. Костюмы и мода // Бродель Ф. Струк- ном: похорон має вiдiйти вiд буденностi якомотуры повседневности: возможное и невозможное.– Т. 1.– га далi. Тож, якщо у звичайному життi вдягаМосква: Прогресс, 1986.– С. 332.
лись бiльш, нiж скромно, то концепцiя найкрадо дому нареченого з водою, сприймалася як повноправна господарка.
Отже, на вiдмiну вiд внутрiшньої Японiї, де
весiльне вбрання є найбiльш яскравим та коштовним одягом, що вдягає у своєму життi жiнка,
на Ошимi весiльний одяг являв собою звичайне робоче кiмоно, єдиною вiдмiннiстю якого були
нашитi родиннi герби.
Багатий, коштовний одяг на Ошимi вдягали
виключно для участi у поховальнiй обрядодiї.
Пiдкреслюючи таку незвичну функцiю святкового одягу, все ж вiдзначимо, що у свiтовiй iсторiї костюму це не єдиний випадок. Наприклад, у
Неаполi, як вiдзначає Ф.Бродель, похорон також
служив приводом для “виставки вбрання”8 . Тiльки на похорон ошимка могла вбратись у кольо-
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сивiшого одягу для похорону вiдповiдала таким
вимогам.
Звiсно, не можна не погодитись iз таким поясненням. Разом з тим, слiд зважити i на те, що
концепцiя весiльного вбрання як робочого, а поховального як святкового, вiдбиває зовсiм iншу,
вiдмiнну вiд внутрiшньої Японiї амплiтуду переживань. Життя на островах як у мiсцi заслання,
звiдки нема вороття, мислилось покаранням. Полiтичному iзгою помстилося як суспiльство, так i
природа, що надавала для життя вузеньку смужку мiж океаном та вулканом. Тож смерть яскраво
переживалась як звiльнення вiд покарання.
Важливо вiдзначити, що невеликi розмiри острову дають постiйне вiдчуття вiдокремленостi вiд
свiту, певної загубленостi в океанi. Особливо це
мали вiдчувати переселенцi. Цiкаво вiдзначити,
що й Давид Бурлюк, вiдправляючись до Ошими,
знiяковiв перед океанським простором. Вiн ще не
мiг знати iсторiї Ошими i тим бiльш, про її особливий статус, як мiсця заслання, але описує свої
враження у напрочуд точних образах: “Я почував
себе безпорадно пiд маленькою гасовою лампою
та, коли корабель пiшов вiд Токiо i я почув журливий гудок та сумовитий шум хвилi на борту, я
вiдчув себе наче засланим”9 .
Цiкавими уявляються й костюми мiсцевих сiнтоїських жерцiв. В експозицiї Музею селянського
мистецтва на Ошимi представленi зразки одягу
жерцiв храму Фурутанi. Костюм складається з
темно-синього кiмоно з бiлим вiзерунком, широкої рожевої стрiчки, перекинутої через лiве плече
i зав’язаної бантом на правому боцi, вiзерунчастого поясу, та солом’яного капелюха. Лаконiзм
засобiв декорування жрецького вбрання контрастує з пишнiстю костюму мiкодзьоро – помiчника
сiнтоїського жерця.
Як вже зазначалось вище, на островах архiпелагу Iдзу функцiю мiко виконували юнаки. Однак, цим не вичерпується перелiк вiдмiнностей
вiд внутрiшньої Японiї, де мiко були вдягненi
(i вдягаються сьогоднi) на чоловiчий манер – у
яскраво-червонi штани (хакама) та бiлу сорочку.
На Ошимi хлопчик-помiчник вбирався у дiвочi
розкiшнi шати: кольорове фурiсоде (з XVII ст.
у внутрiшнiй Японiї його вдягали лише незамiжнi панянки10 ); широкий, як у панянок внутрiшньої Японiї обi, високо пов’язане обiаге (верхнiй
9

Бурлюк Д. Ошима...– C. 3.
Нагасакi Iвао. Фурiсоде.– Кiото, 1993. – 96 с. (яп.
мовою).
10

пояс-шарф, ознака незайманої дiвчини). Широкий пояс виготовлявся з коштовних тканин, пов’язувався вузлом на спинi. Але й тут бачимо
деякi вiдмiнностi: кiнцiвки великого обi завершуються довгими китицями, закрiплюється обi не
тоненьким пояском (обiдзiме), а довгою стрiчкою,
що збоку пов’язувалась бантом та утворювала додатковий декоративний ефект. Такий засiб фiксацiї поясу можна побачити хiба що у кольорових
гравюрах доби Токугава, де зображенi маленькi
ученицi уславлених куртизанок (тайцзiн).
Головний убiр мiкодзьоро певною мiрою нагадує убiр майко (помiчницi гейко): широке поперечне канзасi з квiтiв, срiбнi (або металевi) бiрабiра-канзасi та хана-канзасi11 . Регiональним елементом слiд вважати двi довгi стрiчки, що звисають вiд скроней, наче обрамляючи обличчя та
рiзнокольоровий “султан”, що завершує композицiю. Такий, майже карнавальний стрiй використовувався для ритуальних танцiв, що виконувалися на великi свята пiд час урочистої служби у
храмi.
Виконання функцiй мiко-дзьоро хлопчиками
можливо розглядати як прагнення ошимцiв догодити богам, передаючи право служiння самим
“чистим” iстотам (з точки зору японцiв саме
хлопчики i уособлювали iдеал чистоти)12 . Використання дiвочого вбрання пiдлiткового вiку уявляється принциповим моментом. З одного боку,
воно пiдкреслює дитинство, незайманiсть, з iншого – є найбiльш яскравим, урочистим серед
усiх костюмних комплексiв, прийнятих у суспiльствi, отже, гiдним того, щоб тiшити богiв.
В цiлому слiд вiдзначити аскетизм ошимського
костюму. Проста, виготовлена з бавовни темного кольору сукня слугувала весiльним вбранням i
селянцi, i аристократцi. Знайомство з колекцiєю
п. Фудзiвара пiдтверджує, що навiть першi особи острiвного суспiльства в день весiлля мало чим
вiдрiзнялись вiд простих слуг.
Соцiальна диференцiацiя, заможнiсть познача11

Канзасi – заколка для зачiски. Комбiнацiя заколок, що
складається з поперечної, квiтчастої заколки-обруча (тачiбана), заколки у виклядi букетика квiтiв (хана-канзасi)
та срiбної, iз пiдвiсками, що дзвенькотiли при кожному русi (бiра-бiра-канзасi) склалася остаточно лише на
поч. ХХ ст., як головнi прикраси для Майко – маленької помiчницi гейшi.
12
Аналоги можна побачити i в практицi театру Но, де у
ролi славетного героя i вояка Йосiцуне виходить дванадцятирiчний хлопчик, саме з мiркувань надання образу героя
бiльшої чистоти.
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ються у використаннi орнаментованої бавовняної тканини для верхнього та нижнього кiмоно.
Практично єдиним елементом, за допомогою котрого можна було трохи урiзноманiтнити костюм,
став фартушок, який заможнi ошимки виготовляли з червоних або вiзерунчастих тканин. Вбрання
для похорону повною мiрою вiдбивало економiчнi
досягнення роду, адже певнi його елементи (такi,
як широкий обi, примiром) привозились iз внутрiшньої Японiї.
У першiй пол. ХХ ст. Ошима перетворилася
на мiсце паломництва для художникiв iз внутрiшньої Японiї. Величний вид гори Фудзi, що
в ясну погоду височить над протокою, привертав
увагу живописцiв; майже неторкнутi цивiлiзацiєю
краєвиди, етнографiчна своєрiднiсть життя на островi, напрочуд вдало вiдповiдали програмi затвердження iмпресiонiзму як основного напрямку
в утворенiй за часiв Мейдзi академiї мистецтв.
Жiнки на Хачiджоджима. Свiтлина. Перша пол.
Ошима стала японським “Монмартром”, куди ху- ХХ ст.
дожники прямували на етюди. Саме вони й утворили романтичний ореол навколо молодих ошимських панянок (анко-сан13 на мiсцевому дiалектi)
у темно-синьому вбраннi, з декорованим фартушком. Численнi портрети або пейзажi з неодмiнною
фiгурою анко-сан стали найулюбленiшими мотивами та згодом – вiзитiвкою острову.
Однак вiдзначимо, що ошимськi красунi не
вразили прибулих на острiв у 1920 р. наших спiввiтчизникiв – Давида Бурлюка та Вiктора Пальмова. Хоча Бурлюк здивовано i вiдзначає у своїх
нотатках, що мiсцевi жiнки все носять на головi,
в його замальовках та етюдах, зроблених на Ошимi, не знайти анко-сан. Його товариш – Вiктор
Пальмов, хоч i зробив кiлька етюдiв – жiночих
портретiв, але написанi вони “за уявою” i не мають жодного вiдношення до мiсцевих мешканок.
Як вiдзначав Давид Бурлюк, Пальмов на Ошимi
зовсiм не виходив з готелю i малював японських
гейш [яких вiн бачив хiба що на японських гравюрах. – C.P.]14 . Можливо, далося взнаки те, що
художники нещодавно приїхали до Японiї i ще не
мали досвiду, щоб вiдчути особливостi острiвної
культури.
Створений протягом кiлькох десятилiть значний пласт живописних творiв, де значне мiсце
посiдав образ анко-сан, сприяв переосмисленню ошимцями естетичних якостей традицiйного
Свiтлина 1930-тi рр.
13
14

Анко-сан – досл. “старша сестра”.
Бурлюк Д. Ошима...– С. 19.
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вбрання. Пiсля пожежi у другiй пол. ХХ ст.
ошимський стрiй, що ранiше мислився як скромний, став використовуватися як парадне, святкове вбрання пiд час фестивалiв чи iнших
урочистостей.

Вбрання мiко-дзьоро. Ошима. Поч. ХХ ст. Музей селянського мистецтва, Ошима.
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було вислано 1865 осiб. На вiдмiну вiд Ошими,
засланцi на Хачiджоджиму були вихiдцями з рiзних регiонiв Японiї, значне представництво було
з пiвденного острова Кюсю (пiсля заколоту Секiгехара)16 .
Прибульцi, зазвичай, були високого походження i зберiгали свої привiлеї навiть у засланнi. Це
були освiченi люди, тож вони зiграли у культурi
острову роль, схожу iз роллю декабристiв у Сибiру. Доклали вони зусиль i до розвитку ткацтва, i
до урiзноманiтнення технiк фарбування тканини.
Бiльш за все в текстилi Хачiджоджими простежується вплив вихiдцiв з пiвдня.
Разом з тим, мешканцi острова мали i мiсцевi текстильнi досягнення: тканину “кi-хачiджо”,
фарбовану у жовтий з вiдблиском колiр, виготовлений з японського клену. Назва тканини походить вiд слiв: жовтий (KI), вiсiм (хачи), джо
(мiра тканини, що дорiвнює 3,787 м), що означає жовтий шовк 30,3 m завширшки. Щоб досягти яскраво-жовтого насиченого кольору, потрiбно
було десятки разiв фарбувати тканину, внаслiдок
чого її колiр не змiнювався вiд сонця або прання
протягом сорока рокiв.
“Кi-хачiджо” поставлялися до столицi ще з часiв Муроматi (1333–1568) i дуже цiнувалися у
внутрiшнiй Японiї. Згодом тут навчилися здобувати фарбники i з iнших рослин, що ростуть на
островi. Особливої популярностi набули золотистi
тканини у широку червону чи чорну смужку. За
часiв Едо яскравi тканини поставлялися родинi
сьогунiв Токугава. Мiсцевi краєзнавцi вважають,
що i назва острову походить вiд назви тканини.
Сьогоднi на островi залишилося усього сiм ткачiв, що виготовляють тканину “кi-хачiджо” за
мiсцевою традицiєю. Серед них – п. Акiтоши
Iседзакi – ткач у четвертому поколiннi. Розповiдаючи про традицiї ткацтва на островi, вiн повiдомив, що самi мешканцi острова стали використовувати тканини “кi-хачiджо” значно пiзнiше –
приблизно з першої третини ХIХ ст. i з тих пiр
дуже полюбляють її за чистоту кольорiв, їхню
вiдповiднiсть фарбам природи острову. До того
часу “кленовi” тканини були надто дорогими для

Скорочення кiлькостi майстрiв, якi виготовляли тканину шиборi, що використовувалася для
головної пов’язки тенугуi, призвело до розробки
бiльш простого у технологiчному сенсi та дешевого варiанту – зi звичайної тканини з простим та
лаконiчним малюнком стилiзованої квiтки камелiї. Цей варiант тенугуi використовується i сьогоднi, i вже вважається традицiйним.
Другим потужним культурним та ремiсницьким центром на архiпелазi Iдзу був (i залишається ним сьогоднi) острiв Хачiджожима. Першим полiтичним засланцем тут став Укiта – одна з п’яти наближених до Хiдейосi15 осiб. Прихiд до влади династiї Токугава означав перемогу
не тiльки над Хiдейосi, а й над його ближчим
оточенням. Тож один з найвпливовiших та най16
Внаслiдок заколоту та вирiшальної битви, що вiдбулася
багатших людей Японiї, у 1606 р. висадився на
21
жoвтня
1600 р. мiж кланом Iеясу Токугава та знесиХачiджоджима. Вiд цiєї дати i до чотирьох роленим кланом Хiдейосi, до влади прийшла нова династiя
кiв по Мейдзi (1865), протягом 265 рp. на острiв сьогунiв. Кюсю залишався мiсцем опору новому сьогуно15

Хiдейосi (1536–1598) – вiйськовий начальник, диктатор Японiї, що вдруге в iсторiї об’єднав країну.

вi, тож багато противникiв Iеясу Токугава було заслано на
рiзнi острови, як пiсля перемоги, так i тривалий час пiсля
того.
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широкого вжитку i використовувалися частiше у
якостi податку та як предмет торгiвлi iз центральною Японiєю. Вiн також зазначив, що до Другої
свiтової вiйни на Хачiджоджимi було розвинене
шовкiвництво, яке було також важливою складовою мiсцевої економiки.
Щодо таємницi фарбування, майстер пояснив
так: “Протягом дня ми сушимо пряжу, а вночi
варимо її у фарбниках. Фарбування повторюється 20–40 разiв, поки колiр не набере потрiбної
iнтенсивностi. Кожного разу ми промиваємо пряжу у чистiй водi, тому й нашi тканини мають
такий дзвiнкий колiр”. З цього приводу слiд зазначити, що технiка фарбування, як i японський
клен, з якого здобували фарбник – широко розповсюдженi по всiй Японiї. Однак тiльки на Хачiджоджимi виготовлялася тканина такого яскравожовтого, чистого звучання кольору. Можливо, це
пояснюється хiмiчним складом води, що внаслiдок скупченостi вулканiв, вiдрiзнялася вiд води в
iнших регiонах країни.
На вiдмiну вiд Ошими, де вже не залишилося
професiйних ткачiв, на Хачiджоджимi ткацький
промисел триває. Старше поколiння, до якого належить i п. Акатошi Iседзакi, ще зберiгає значною
мiрою традицiйний спосiб життя: ведуть домашнє господарство, обробляючи власний шмат землi,
ловлять рибу i у такий спосiб повнiстю забезпечують себе продуктами харчування. Для п. Iседзакi
це не тiльки важка праця, а й засiб знаходитися у гармонiї з природою. Однак, iснує i схожа
з iншими островами проблема: молодь їде з островiв до Токiо у пошуках кращої долi. Сьогоднi
середнiй вiк ткачiв на Хачiджоджима – 70 рокiв. Їхня кiлькiсть скоротилася майже удвiчi за
останнi 30 рокiв. Єдиний син згадуваного майстра теж поїхав до Токiо i навряд повернеться, аби
продовжити працю батька.
Що стосується iнших традицiй, на Хачiджоджима, так само як i на Ошимi, тривалий час
жiнки носили довге до п’ят волосся, виготовлялися i бавовняний одяг касурi (тканина з бiлим вiзерунком) – як фарбований, так i тканий17 . Одяг
чоловiкiв майже не вiдрiзнявся вiд одягу рибалок iнших регiонiв Японiї. Щоправда, на свята
17

Касурi – загальна назва для текстильних виробiв, де
на локального кольору тлi розташованi бiлi вiзерунки (часто у виглядi плями). Бiлий вiзерунок створюється або при
фарбуваннi (соме гасурi), або у технiцi ткацтва, в якiй використовуються пофарбованi спецiальним засобом нитки,
що дозволяє виткати певний орнамент (орi гасурi).
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вони вбиралися у так званi хаппi – спецiальнi
куртки для мацурi, що походять вiд спецодягу
пожежникiв, але прикрашенi малюнками, що iнодi представляють зображення рибалок, Богiв або
героїв. Однак промислом, що зробив Хачiджоджиму вiдомим островом у всiй Японiї, була та
залишається тканина “кi-хачiджо”.
На островi Нiiджима, як можна судити за матерiалами мiсцевого музею, повсякденний жiночий одяг складався з темно-синього бавовняного кiмоно, пiдперезаного фартушком iз тканини
касурi. Волосся вбиралося пiд просту хустку, поверх якої вдягався цилiндричний капелюшок для
бiльш зручного перенесення важкої поклажi. Попри певну схожiсть з ошимським вбранням, одяг
мешканок Нiiджима суттєво поступається декоративними елементами.
Узагальнюючи викладене вище, можна зробити
наступнi висновки:
Суворi клiматичнi умови проживання, низький
рiвень економiчного розвитку островiв, зумовили
певний аскетизм вбрання. Трудова етика сформувала цiлком буденний варiант весiльного жiночого вбрання. Полiтичнi засланцi, що часто були не
просто представниками аристократичних родин, а
й нерiдко – родичами iмператора, зберiгали вiдмiннi ознаки свого походження протягом столiть,
що простежується у хейанськiй довжинi жiночого
волосся, традицiї пов’язування урочистого вузлу
поясу попереду, що у внутрiшнiй Японiї наприкiнцi ХIХ ст. вже не практикувалося (за виключенням кварталiв розваг).
Концепцiя смертi як звiльнення, знайшла вiдбиття у пiдвищенiй урочистостi та коштовностi поховального одягу. Жiночий тип одягу для
юнакiв-жерцiв довершує образ острiвного свiту
як “свiту-навпаки”.
Крiм завезених технiк ткацтва та фарбування,
архiпелаг Iдзу славився особливою якiстю фарбування тканин у технiцi “соумен-шиборi”, яка потребувала кропiткої роботи; надзвичайною чистотою золотавого кольору “кi-хачiджо”, що, можливо, пояснюється хiмiчним складом води, вiдмiнної
вiд внутрiшньої Японiї через бiльшу скупченiсть
вулканiв у цьому районi.
Саме тут було поетизовано селянське вбрання i
згодом здобуло статус традицiйного регiонального
строю, що вiдбулося по части пiд впливом мистецького паломництва на острови, по части – пiд
впливом руху мiнгей, з його iнтересом до саме
народної матерiальної культури.

