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Іслам істотно вплинув на національний характер арабів, їх спосіб життя, культуру 

та систему цінностей. Цінності та культура арабського народу сформували характерний 

для нього розгорнутий комунікативний стиль. Коран, ідеї ісламу та арабська мова 

являються основними взаємопов‘язаними чинниками, що формують культуру арабів. 

Вивчення арабської мови учнями 1-11 класів Київської гімназії східних мов №1 - 

асоційованої школи ЮНЕСКО, відбувається у контексті усвідомлення та розуміння ролі 

ідей Ісламу у культурно-мовних, етнонаціональних цінностях арабів, що є визначальним 

чинником в успішній міжкультурній комунікації українців з арабами. 
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Актуальність дослідження полягає в тому, що в сучасній Японії досі існує традиція 

обов'язково писати листи з приводу щасливих і нещасливих подій в сім'ях рідних і 

знайомих. Також японцям дуже важливо підтримувати зв'язок не тільки зі своїми 

родичами та друзями, а й колегами та бізнес-партнерами. Тож привітання з надсиланням 

таких листівок – дуже важлива частина побуту японців. 

Метою цієї роботи є міні-дослідження феномену паперових листівок у житті 

сучасних японців і те, як правильно оформлена листівка з привітаннями може покращити 

відносини з японцями.  

Завдання полягає у тому, щоб визначити види японських листівок, які прийнято 

надсилати з нагоди свят, дослідити правила оформлення таких листівок та їхню роль у 

житті сучасних японців.  

Дослідженням цієї теми раніше активно займалися вітчизняні науковці. 

Визначними є праці Фролової Е. Л. та Сясіна Ю. А.. 

Ми визначили, що листівки зараз надсилають набагато частіше, ніж листи. Існують 

окремі правила для написання та оформлення таких листівок. Японською мовою вони 

називаються 葉書. Листівки дуже зручно посилати у разі необхідності коротко та швидко 

за щось вибачитися, подякувати або повідомити якусь інформацію [2]. 

Ми розглянули 年賀状 – Новорічні вітальні листівки, адресовані рідним, знайомим, 

друзям і колегам [1], літні листівки, які називаються 暑中見舞い, зимові листівки 寒中見

舞い, Різдвяні листівки та листівки до Дня Закоханих [3].  

Тож розглянемо новорічні листівки 年賀状. Листівки відправляють в кінці року, 

щоб вони встигли дійти не раніше першого і не пізніше сьомого січня – протягом 

мацуноучі, так званого «тижня сосни». Якщо листівка була відправлена між 15 і 25 грудня, 

то вона абсолютно точно потрапить до адресата першого числа. 
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З 1949 року Міністерство пошти і телекомунікацій Японії започаткувало традицію 

випускати 一昨年さま付き年賀はがき– це новорічні листівки з надрукованими номерами 

національної лотереї, виграш в якій був названий お年玉 – так само називається грошовий 

подарунок, який прийнято дарувати в японських сім'ях на Новий Рік дітям. 

На початку січня поштові відділення проводять новорічну лотерею. Результати 

лотереї оголошуються 15 січня по телевізору, по радіо і в усіх газетах, і ті щасливчики, які 

отримали вітальні листівки з відібраними номерами, несуть їх в найближче поштове 

відділення, де отримують призи різної вартості: від блоку поштових марок до телевізора.  

У лівому верхньому кутку новорічної листівки розташована поштова марка. Нижче 

– знак 年 賀 (новорічне привітання). Саме наявність цього знаку робить листівку 

особливою і вказує на те, що доставити її необхідно саме вранці 1 січня нового року. У 

нижній частині розміщені реквізити лотереї: серія, номер лотерейної листівки і рік 

випуску, а також повідомлення про час розіграшу і порядку отримання призів. 

У центральній частині відправник пише зліва направо і зверху вниз адресу 

одержувача із зазначенням префектури, міста, району, кварталу, номера будинку, а потім 

ім'я та прізвище адресата з додаванням ієрогліфа 様. Знизу у лівій частині автор пише 

свою адресу, прізвище і ім'я, причому якщо до привітання приєднуються діти, то вони 

пишуть своє ім'я правіше батьків. Нижче місця для написання адреси відправника 

відведені клітинки для зазначення його поштового індексу. 

Сторона для вітань завжди виглядає по-особливому. Але, зазвичай, на ній 

зображується тварина – символ наступаючого року за східним календарем, який прийшов 

до Японії з Китаю в VI столітті. Календарний цикл включає 12 тварин, що змінюють один 

одного протягом 12 років: Щура, Бика, Тигра, Кролика, Дракона, Змію, Кінь, Вівцю, 

Мавпу, Півня, Собаку і Кабана. Вітальне послання може бути надруковано, але 

одержувачу завжди приємніше, якщо автор написав теплі слова від руки: ручкою або 

пензлем. 

Основною помилкою під час написання привітання може стати те, що на відміну 

від нас, слов‘ян, японці не прагнуть використовувати оригінальні слова та багаті на 

епітети вирази у своїх привітаннях, вони не бояться того, що всі їхні новорічні листівки як 

дві краплі води схожі одна на одну. Справа в тім, що для них найголовніше – це прояв 

уваги, і якщо форма цього прояву досить ввічлива, то такий «борг» вважається виконаним. 

І пам‘ятайте, не надіслати таку новорічну листівку своєму товаришу чи бізнес-партнеру 

означає ваше прагнення припинити спілкування з ним. Тому будьте пильні і не забувайте 

привітати не тільки своїх родичів та друзів, а й колег та партнерів. 

У статті ми розглянули японські привітальні листівки як частину побуту цієї країни 

та важливий невід‘ємний атрибут місцевих свят. Ми дослідили правильне оформлення та 

зміст у японських листівках, їхню роль у соціальному аспекті життя японців. Структура, 

зміст та значення японських листівок може бути трохи незвичними для нас, проте такі 

паперові привітання і досі є способом підтримувати дружні відносини між японцями.  
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