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ПЕРШОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІСТОРІЇ ЯПОНІЇ "НІХОН СЬОКІ" 
 
Представлено аналіз історичних та суспільно-політичних засад створення 

першого проекту державної історії в Японії, що дав поштовх процесам інституцій-
ного будівництва, а також оформлення механізмів та структур державного управ-
ління, які засвідчили свою ефективність впродовж століть у майбутньому. 
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Історично склалось, що найбільш важливі пам'ятки політичної думки, 

особливо стародавнього світу, були створені на замовлення правлячої 
еліти та відображали баланс інтересів та владних повноважень в її се-
редовищі. Для кожного політичного тексту особливо важливо з'ясувати 
дату створення, щоб чітко розуміти історичний контекст. Для сучасної 
політологічної науки важливим є: "в контексті сучасних суспільно-полі-
тичних викликів і науково-освітніх запитів висвітлювати нагальні про-
блеми, наявний "стан справ" із науками етнополітичного напряму" [6, 
с. 128]. Отже це є також актуальним для "Ніхон Сьокі" (720 р.), оскільки 
дослідникам потрібно розгорнути лінійну модель історії та вписати най-
більш важливі події в історичну пам'ять та державотворчі концепції, а 
також окремих державних мужів як героїв чи антигероїв у фольклор та 
загальний культурний простір, що зміцнює державу зсередини.  

Зазначимо, що "Ніхон Сьокі" вважається першим літописом, що на-
лежить до "шести національних історій" (ріккокусі). Інші п'ять – це 
"Сьоку Ніхонгі" ("Продовження анналів Японії", 797 р.), "Ніхон Кокі" 
("Пізні аннали Японії", події 792–833 рр.), "Сьоку Ніхон Кокі" ("Продов-
ження пізніх анналів Японії", події 833–850 рр.), "Ніхон Монтоку тенно 
дзіцуроку" ("Істинні записки про імператора Монтоку", події 850-
857 рр.), "Ніхон сандай дзіцуроку" ("Істинні записки про трьох імпера-
торів Японії", події 858-887 рр.) [5, с. 69]  

Тому створення пам'ятки японської суспільно-політичної думки – "Ні-
хон Сьокі" також було вписане в тогочасні історичні обставини, коли 
було зафіксовано баланс інтересів в середовищі тогочасної правлячої 
еліти. Можемо вести мову про 681 рік як початок створення "Ніхон Сьокі" 
та про 720 рік – остаточне оформлення тексту. Зазначимо, що подібних 
прецедентів в історії японської суспільно-політичної думки не існувало 
(якщо не рахувати "Кодзікі", що є предметом іншого дослідження), при-
наймні про них не відомо широкому загалу дослідників до цього часу, а 
це означає, що автори "Ніхон Сьокі" були піонерами та створили мо-
дель, яка легітимізувала державну владу, оформила державні інсти-
тути, унормувала відносини в середовищі правлячої еліти, закріпила 
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механізми передачі влади, створила концепцію державної історії та лі-
тописання, що дозволило Японії заявити про себе на міжнародному 
рівні як про вже усталену державу. Заснування традиції санкціонова-
ного державою літописання дозволило створити підвалини для розви-
тку японської історичної школи. Впродовж наступних століть японські 
історики послідовно підтримували проект державного механізму в 
центрі якого знаходився імператор. Саме тому з метою обґрунтування 
його влади створили концепцію тлумачення історії з позиції імператор-
ського центру впливу. Таким чином, "Ніхон Сьокі" відобразили політи-
чний консенсус в середовищі конкуруючих між собою груп-кланів, які 
де-факто визнали верховенство імператорської влади, яка зберіга-
лась та не ставилась під сумнів впродовж століть. "Ніхон Сьокі" засвід-
чили політичну майстерність тогочасної правлячої еліти здобути собі 
союзників з кола колишніх конкурентів, включивши генеалогії впливо-
вих родин в проект історії імператора, що дозволило досягти суспіль-
ного консенсусу та загалом працювало в майбутньому на поступаль-
ний розвиток інститутів державності. 

"Ніхон Сьокі" як суспільно-політична робота з'явилась за наказом ім-
ператора Темму (631–686 рр.). Сам імператор Темму прийшов до влади 
внаслідок збройної боротьби, яка отримала назву – Смута Дзінсін 
(672 р.)., а тому вкрай потребував легітимації в поточному політичному 
процесі та історії [1, с. 14]. Загалом, в "Ніхон Сьокі" розкрито піднесення 
роду Фудзівара [5, с. 68]. Водночас про історію створення роботи сучас-
ним дослідникам відомо досить мало. Очевидним є те, що ряд наближе-
них до імператора посадовців отримали від нього наказ розвинути і про-
довжити традицію заснованого державою літописання в "Кодзікі". Про 
мету роботи, її авторів, історичні передумови, час створення та найбільш 
впливові родини було прийнято писати у вступній частині тексту. Проте у 
випадку з "Ніхон Сьокі" вступна частина до нашого часу не дійшла. Відо-
мим лише є те, що одним з авторів, кому імператор Темму дав команду 
створити "Ніхон Сьокі", був вельможа Хіеда но Аре (кінець VII – початок 
VIII ст.). Скоріш за все, мова йде про 16 березня 681 р., про що є згадки 
на початку самої роботи: "Імператор зайняв своє місце у великому колі, і 
там дав накази імператорським принцам Кахашіма та Осакабе, принцу 
Хіросе, завершити написання хроніки імператорів та історичних свідчень 
з питань глибокої давнини, про що Охотіма і Кобіто зробили записи". 

З історії японського історичного літописання випливає, що наказ 
створити "Ніхон Сьокі", по суті, означає бажання створити другу роботу 
з національної історії після "Кодзікі". Тому заслуговує на увагу обста-
вина про причини необхідності появи ще одного подібного за змістом 
твору національної історії санкціонованого державою та підтриманого 
політичною елітою. Очевидним є те, що, за задумом тогочасних прави-
телів, два політичні тексти повинні були виконувати різні функції. Не ди-
влячись на те, що і "Кодзікі", і "Ніхон Сьокі" охоплюють період почина-
ючи з міфологічних часів епохи Богів та закінчуючи кінцем 7-го століття 
н. е. (фінал правління імператриці Дзіто (690–697 рр.)), можна чітко 
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ідентифікувати різний характер подачі матеріалу: 1) у "Кодзікі" приді-
лено більше уваги міфологічній складовій у житті японців та її важливо-
сті для автохтонної культури – ця робота мала обґрунтувати для самих 
себе та повідомити решті світу про існування японської цивілізації та 
самостійної держави; 2) "Ніхон Сьокі" мала на меті обґрунтувати право 
на владу правлячої еліти, використовуючи традиційний інструмент для 
феодальних держав, а саме – давність роду: стверджувалось, що імпе-
ратори мають божественне походження, а найбільш впливові набли-
жені до імператорського центру родини (клани) мають кровні зв'язки з 
імператорським родом. Відзначимо точку зору згідно з якою "Кодзікі", які 
переважно мають справу з міфами та міфологічними генеалогіями, було 
досить складно контролювати як надійний механізм передачі влади, 
оскільки він повсякчас потребував спеціальних оповідачів обізнаних з 
цією варіативною фольклорною складовою, яку можна було досить ві-
льно тлумачити, що фактично дозволяло їм переймати на себе владні 
повноваження та ставити у залежність впливові родини [1, с. 13]. Ціка-
вим є те, що тогочасна правляча еліта об'єдналась навколо цих двох 
проектів зі створення національної історії, які легітимізували монархічну 
форму правління. Про можливі альтернативні бачення історичного про-
цесу, які могли бути висловлені з боку незадоволених, у цих двох істо-
ричних роботах згадок не залишилось. 

Заснування державного літописання у формі "Ніхон Сьокі" відкрило 
можливості для посилення кооперації та культурних контактів з іншими 
державами того часу, насамперед з Китаєм. Японці повною мірою вико-
ристали цю можливість, неодноразово посилали делегації у Китай, що 
дозволило вивчити досвід в системі державного управління, адаптувати 
численні культурні досягнення китайців на місцевий грунт, доповнити 
місцеву релігійну традицію (синтоїзм) буддизмом. Щодо імператор-
ського правлячого роду буддизм розглядався як механізм, що мав пос-
лабити владу місцевих феодалів-вельмож, які молились власним богам 
та відвідували місцеві храми, якими опікувались божества, що мали 
вплив на певну обмежену територію. Втім, у японській історії це завер-
шилось компромісом, розмежуванням сфер впливу та позитивним вне-
ском обох релігійних традицій в загальну культурну спадщину. Вдале 
поєднання культурних запозичень з власною традицією дало можли-
вість інкорпорувати зусилля розрізненої політичної еліти у векторі дер-
жавного будівництва. У свою чергу, управління соціально-політичними 
процесами на великій території, що тяжіла під одну юрисдикцію, потре-
бувало зрозумілих та загальновизнаних підвалин, якими виступили за-
кон, освіта та порядок. Таким чином, феодальний державний устрій у 
VII–VIII ст. н. е. в Японії, складовою якого була система успадкування 
державних посад, статусів та соціальних ролей, був поєднаний з висо-
коякісною системою освіти, яка гарантувала підготовку професійної 
управлінської еліти. Система державного управління не оминула своєю 
увагою інститут релігії, який в основному у формі синтоїзму та буддизму, 
протягом усієї історії Японії, по суті, працював на ідеологічну підтримку 
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та зміцнення державної влади. Вдалий симбіоз релігії та політики до-
зволив імператорському роду незмінно перебувати при владі де-факто 
більше ніж одну тисячу років, не зважаючи на реальну кількість повно-
важень та ступінь включеності у політичний процес, що багаторазово 
змінювався впродовж цього тривалого часу.  

Можна впевнено вести мову про те, що Японська держава у VII–
VIII ст. н. е. стала осередком цивілізаційного процесу в Азії, вже мала 
сформовані інститути державного управління, автохтонну релігійну тра-
дицію (синтоїзм), що була конкурентоздатною з релігіями інших держав 
(насамперед з буддизмом), а також проект державної історії (у центрі 
якої перебував імператор). Мудрість та далекоглядність тогочасної япо-
нської політичної еліти, представником якої був імператор Темму, поля-
гала в тому, що вона спромоглася об'єднати розрізнені нерідко ворогу-
ючі між собою родини навколо ідеї побудови єдиної централізованої 
держави. Концепція державної історії, запропонованої імператором 
Темму та його найближчим оточенням, витримала перевірку часом, 
оскільки з самого початку отримала прихильність значної частини полі-
тичної еліти Японії та примножила своїх прибічників у майбутньому. Цій 
еліті була запропонована досить конкретна перспектива збереження 
статусів, передачі у спадок посад та майна, а, найголовніше, – гаранту-
вання соціального престижу на державному рівні. Усі ці заходи дозволи 
об'єднати зусилля значної кількості роди (кланів) у векторі побудови фе-
одальної централізованої бюрократичної імператорської держави. 

Історія створення "Ніхон Сьокі" розкриває соціальну атмосферу того 
часу, передає настрої конкуруючих кланів, які прагнули бути долуче-
ними до проекту державного рівня, а значить – увійти в історію та закрі-
пити лідируючі позиції. Водночас, ми розуміємо, що одна частина полі-
тичної еліти у цій боротьбі виграла, а інша – програла. Серед перемож-
ців, які були запрошені на аудієнцію у імператора Темму 681 р., де про-
лунав наказ створити державні хроніки згадуються родини Камітцуке, 
Імбе, Накатомі та ін. Проте, інші відомі клани того часу такі як Сога, Мо-
нонобе, Отомо, Абе не були залучені у цей державний проект, що свід-
чить про зменшення їх впливу та втрату лідируючих позицій після ре-
форм Тайка 645 р. Таким чином, проведення реформ та посилення 
впливу інститутів імператорської влади кристалізувало нові впливові 
групи, які досить швидку включили проект зі створення державної історії 
як один з елементів в загальну систему зміцнення імператорської 
влади, яка також охоплювала розбудову інститутів державної влади на 
місцевому рівні, створення національного законодавства, легітимацію 
світської влади за посередництва релігійної сфери. 

Творці "Ніхон Сьокі" були вільними у виборі стилю та форми, адже 
усталених канонів та практик ще не існувало, а тому вони фактично 
створювали прецедент та зразок, який в подальшому міг набути імпе-
ративного змісту. З "Ніхон Сьокі" можна пов'язувати появу державного 
замовлення на розвиток історичної науки, а надалі – гуманітарної 
освіти, яка високо цінувалась в середовищі правлячої еліти, оскільки, 
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окрім усього іншого, надавала підстави для обіймання державних по-
сад. Процес створення "Ніхон Сьокі" тривав майже півстоліття, що озна-
чало залучення в нього принаймні двох поколінь, необхідність враху-
вання повсякчас змінюваних політичних обставин, підвищення майсте-
рності та кваліфікованості авторів, а також імовірну зміну в поглядах ім-
ператорської родини на фінальний текст. Загалом автори "Ніхон Сьокі" 
мали у своєму розпорядженні міфи, генеалогічні записи впливових ро-
дин, записи правлячого роду, особисті записки чиновників, китайські та 
корейські історичні хроніки та літературні джерела [1, c. 67–68]. Остато-
чний варіант "Ніхон Сьокі", який дійшов до нашого часу, був представ-
лений на розгляд імператору принцом Тонері (676–735 рр.) у 720 р. 
Саме цей текст, що зберігся без вступної частини та розділу з генеало-
гіями, у повному варіанті складався з 30 томів.  

"Ніхон Сьокі" відобразили процеси модернізації в тогочасній Японії, 
однією зі складових яких було вивчення та включення китайського дос-
віду історичного літописання у національну культурну традицію та ство-
рення власної історичної школи. Відзначимо, що це засвоєння інозем-
ного досвіду не було сліпим копіюванням та відтворенням, оскільки ки-
тайські моделі легітимації суспільно-політичного процесу не могли пов-
ною мірою задовольняти очікування японської правлячої еліти. Китай-
ські історичні літописи фіксували постійну зміну правлячих династій та 
правлячих еліт у великій за територією феодальній державі, яка скла-
далась з ворогуючих між собою князівств. Втрата влади однією елітою 
та здобуття її іншою в Китаї пояснювалось досить просто – втратою "ма-
ндату неба" [5, с. 69]. Натомість, японська правляча еліта була орієнто-
вана на створення прогнозованих та стабільних механізмів у передачі 
влади в межах одного імператорського роду. Тим не менше, вивчення 
китайських історичних хронік дозволило японцям започаткувати власну 
автентичну традицію творення державної історії.  

Базовим елементом національного літописання було започатку-
вання системи дат, яка спиралась на періоди правління імператорів. За-
галом, було започатковано три основних принципи за якими відбува-
лось датування історії: 1) початок обіймання посади новим імператором 
знаменував нову еру; 2) траплялась певна важлива подія від якої роз-
починався новий період; 3) закінчувався шістдесятирічний історичний 
цикл та розпочинався новий. Система дат в "Ніхон Сьокі" посилювала 
враження достовірності тексту та правдивості подій. Писана історія Япо-
нії розпочинається зі вступу на престол імператора Дзімму у 660 р. до 
н. е., що вводить Японію до кола держав світу з давньою історією та вже 
усталеними інститутами державності, наприклад, як у Китаї.  

Відзначимо, що ця система дат не викликала сумнівів у достовірно-
сті та правдивості впродовж усієї історії Японії у колі імператорів, прав-
лячої еліти, кланів, вчених бюрократів та, зрештою, національних істо-
риків. Загалом, не зафіксовано жодних дискусій щодо відповідності по-
дій зафіксованим датам, оскільки відразу поставало питання що вва-
жати джерелом істинних знань і де шукати ці джерела. , більш детальне 
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дослідження вказує на те, що частина перших імператорів жила порів-
няно довго зі звичайним періодом людського життя: імператор Дзімму 
прожив до 127 років, імператор Коан – до 137 р. Крім того, існують роз-
біжності щодо дат про ті самі події в "Ніхон Сьокі" та "Кодзікі". На нашу 
думку, такі особливості "Ніхон Сьокі" указують на те, що це перш за все 
суспільно-політична робота в якій національна міфологія покликана 
майстерно відігравати консолідуючу суспільну функцію. Головне – це 
потрібно було вписати реальних правителів та міфологічних постатей в 
хронологічну лінійну систему дат національної історії, яка дозволяла 
ефективно функціонувати державному механізму з реалізації завдань 
внутрішньої та зовнішньої політики.  

Аналізуючи "Ніхон Сьокі", треба завжди мати на увазі, що ми маємо 
справу з подіями та персоналіями, які були цікавими для відображення 
її творцям. Тому окремо стоїть питання про події, які могли мати місце 
в історії та, імовірно, були відомі авторам "Ніхон Сьокі", але не знайшли 
свого висвітлення в цій роботі для наступних поколінь. Тому, "Ніхон 
Сьокі" доцільно розглядати саме як суспільно-політичну роботу ство-
рену на замовлення правлячої еліти, яка прагнула легітимації в історії. 
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The article analyzes the historical and socio-political foundations for the first draft of 

the state history in Japan, which gave impetus to the processes of institutional building, as 
well as the design of mechanisms and structures of government that have proved their 
effectiveness for centuries in the future. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПЕРВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ЯПОНИИ "НИХОН СЁКИ" 

 
Представлен анализ исторических и общественно-политических условий со-

здания первого проекта государственной истории в Японии, который дал толчок 
процессам институционального строительства, а также оформления механиз-
мов и структур государственного управления, что показали свою эффектив-
ность на протяжении веков в будущем. 
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