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КОНФУЦIЯНСЬКА OCBITA В ЯПОНII в р АННЬОМУ ХЕЙАНI 

Система освiти Е ШIНШ!\ 

ливiших елементiв 

суспinьства, r. -г, Гадамср 
18-271, пiдкреслюючи значення освiти для 
tВРОllейcr,ко'j lIa:Jиваt' li одним 3 

провiдних гумаlliстичннх IIOНЯТh, В. С. 

Горський, аналiзуючи фi,10СОфСhКУ культу

ру, l3идiJlЯf В нiй складоиi l'JleмеIlТИ, що за-

виробннuтво, j ело-

живания фiJlОСОфСhКОГО ЗllаllНЯ [ГореhКНЙ 

1980 J, ВiДTaK Г,lнбоке ДОСJ!iджеНIIЯ пеВlJоi 

вання 

нсможлнве бсз враху

як, з о;щого боку, 

нсн:а'vшеред фi/IO-вир06НJЩТIJа Зllal!llЯ, 

й llIнрше а з 

iншого як системи 

У свiтлi сказаного вище не може не ди

вувати те, що в працях з iCTOpi'j японсько'i 
культури прилi,lеНlJ дуже "Iало уваги oCBiTi, 
Надто важливе Ilе питання, коли йдеться 

про добу Хейан ! 193) КЩЮIЧЮ1Й 
японськоi кулыури, що дав взiрцi й 

високi стандарти д.nя наступних I IOIЮ,1illb, 
не й сьогоднi, Так, Дж. Сенсом 

завваЖУЕ JJише lIa ЙОГО думку, 
вплив конфуцiянськоi ОСГliти lIa хейанцiв: 
"ЧОJlOвlки с061 голови ки

тайськими книгами й заЯJlОЖСНИМИ ки

тайськими догмами" [Сэнсом 1999, 237J, 
Подiбнi Оlllнки Е типовими д/IЯ японознав

чо[ Про систе\IУ освiти згаду

ють переважно в контекст! 

COHiiblbHoi структури, у зв'язку з пlщотов
кою KallpiB УРЯДОВlliв (напр" [История ... 
1998, 172-173; Волков 1999, ] 04-11 О J), 

джерелом для бiльшостi ук

дослiдникiв заЮ1шаЕТЬСЯ 

Я, Б, РаЛУ,lь-Затуловського I 
,10ВСКИЙ 1947], де Е багато неточностеli, 

Якщо Д,lЯ Европейськоi КУ,1ЫУРИ 
ПРОВiдною Е ryманiстична традиuiя, що по

хnдить вiд античноетi, то для Схiднn'j Азij' -
цс КОllфуцiЯlICI,ка OCBiTa японсь

у добу Хейан, як i В попс
перелбачалз опанування 

"китаЙСЬКОI (KaHraKY) - насампсред, 
конфуцiянства, здебiJIыlIгоo iсторiю 

японського КОНфУlliянства починають :~ 
Фудзiвари Сейки (1561 1619), у крайньо
МУ здзен-БУдЛИСТСЬЮIХ чеlщiв XIV СТ, 
З iншого BiJlOMO, що яrюнцi lIознайо
:l1НЛИСЯ 3 конфуцiянстном задовго до того: 
H3BiTD якщо дата (286 р, ) й не 
вiДПОВ~1.аЕ дiйсностi, то, за найкритичнilllИ

ми Оlliнками, в 1\/ - V (;т, iле'i Кун-цзи вже 

вiДО~li в ЯпонП, а в УI ст. тут вже CK!13-
,1ася власна конфуцiюю,ка [Ра-

1947,195]. ВПJшвду-
же помiтний у "Консппуцii 17 -ТИ статей" 

Украина-Китай 1(5)02002 

Капранов С. в, 

принца (604 р,). 670 р, створено 
YHiBepCHTeT (Дайгаку) за "разком китаЙСI,-
кого Тайсюе освiти 

(ДайrаКУРI>О:); 701 р, мережу 
провiнцiйних шкiJJ, IOри;щчна бюа 

oCBiTHboi' системи у кодексах 

'Тайхо:рЬ(J;" (701 р,) та "I10:РО:РЬО:" (718 
р., 11iяв з 7Б7 р,), Пiзнiшс 
система оевiти, що IШJlючаJJa TaKi дис

Цlшлiни, як мьо:сьо:до: ( 
класика, дослiвно "ныях висвiТllення ка

HOHiB"), кiдендо: ("ШJlЯХ xpOlliK i ,1iтописiв", 
Китаю до кiнця Ю1Настi'i ХаIlЬ), 

мьо:бо:до: (юриспруденцiя), сандо: (мате-

сьо:до: ), ондо: (фiло-
тощо, Варто звернути уваry на те, 

що в згаданiй праui Я, Б, 

,10ВСЬКОГО НЮНИ дсяких ДИСI(ИIIJliн наведе

но не точно, а саме: МЬОЛ>О:;10: у Я, Б, Ра

дуль-3аТУЛОRСI,КОГО TpaHCJliTepOB3Ho як 
мейксйдо:, а мьо:бо:до: як мейхо:до:, Чи

тання мейкейдо: в ЯlIонii' ВЖИВ(JЮТЬ, але 

тiльки коли про Китай 
[989], 

На ос06J1ИВУ увагу заСJlУГОВУЕ стан 
освiти в перш(? Хейану, яке на

зивають PalllJiM Хеi'lаном, Саме в Ilей 
nepioil. вiдбувався Biil. засвоi'ННЯ 
китайськоi трашщП до продукування на й 

основ! BJI3CHI1X TeKCTiB 11ИВ, 

2001 J. Вiдомо, шо на початку 
доби Хейан КаМ\IУ пронiв ре
форму освiти, снрямовану на й розширен

ня й заохочення студентiв [Исто

рия." 1998, 211 ], Також дослiдники зюна
чають, що в добу Хсйаll приватна oCBiTa 
поступово RитiСllила держаRНУ [ИСТО
рия",1998, 173J, Якщо в Нара НИ
К,lздачами БУЮ1 перензжно iHO
земцi - китаиш та Kopei'ttLi, то з початку 
перiОJ1У Хейан "китаi1ська наука" перехо
дить у руки японцiв, ПОСТУПОВО склада

юТ!,ся клани, що спадково СПСI!iа,~iзува-

лися певних Дl1сциrшiн: CyraBapa 
та Ос займалися кiдендо:, та На-

камото - Mbo:rbO:llo: l РаДУJlь-ЗаТУJlОRСКИЙ 
[947,204-205], Мiфуне 
3 "Книги . Ямагуцi - з "Чунь Ilю" 

1 999, 233], 
Сснсом IlззиваЕ 
вивчення конфуцiЯlIства" в тогочаснiй 

Янонi'j, РОЗIJIIТОК oc[;iTII Н 

Хейану у 

стапi МОМО l Моню 
видiJlЯЕ три реформ и lJищоi освiти, якi 
сталися вiдповiдно в Hiil гаСЖ);1 
TeyНlЬO: (729-748), KO:HiH (810-823) i 

\ 834-84 7), РушiЙIIОЮ силою, на 

думку вченого, була невiдповiднiсть мiж 

вимогами державних iCIIитiв та структу-

рою BiJl початку uiE'j 
установи jj студеНТУI IlOдiJlН.iIИСЯ на двi ка

Teropii' за СIlецiаJJiзацiЕЮ: "зничайнj" СТУ
денти, влаСIIС Ti, IЦO спеlliалiзувалися 
конфуцiЯНСL!{ИХ KaHOHiB (400 осiб), i мате
матики (30 oci6), [СfШТИ, 113TOMicTD, про
RОДИJН1СЯ В чотирьох номiнацiях: сю:сай 

(кит. С']Оцаи), [Уа,о:гьо: (кит, мilщзiн), ciHcl 
(кит, цзil1Ыlli) та мьо:бо: (кит, мiнфа), де 

прстеН;1.еНП1 на CTYlliHb мьо:го: складаю! 
УСIIИИ iспит 3 l(онфуцiянських KaHOHiB, на 
ступiнь мьо:бо: - з юриспруденцii, а на 

ступснi сю:сай i cillci письмовiiспити

твори суспiю,но- по,~iтичного TaKi 
iспити [Jю"агали спецiалыю'i пiдl'ОТОВКИ до 

КОЖIIОГО ;юкрема, i вже в роки Темпьо: (це 
ще доба ) в дайгаку було створено 4 
oKpeMi KallolliB. ЮРIIClIРУ-
денцП, словесностi (МОIIДЗЬО:) та матема

тики, Вl1;1ночас запровзджено 

ступiнь - TOKyro:cьo: в кожно

му фа KYJlbТeTj, На ступенi сю:саii j cillci 
~\ОГШI претендувати JIише випускники фа

культету слоиеСllостi (fvIOI1Д3bO: TlJ
KyrO:CbO:), Ранньохейанськi реформи СТО
сува.nися пере важно факультету словес
IЮСТ], навчання на якому ускладнювалося, 

!!IIроваджувалися додатковi промiжнi 

iспити T01110, Реформ и pOKiH 
847) замiНИJlИ назну факультету на кiден
до:. Отже, система, описана 

JIOВСЬКИМ ( ПОСИJIанням на працю Найто: 

Кодзipо: 1925 р,), дiяла лишс з pOKiB 
Дзьо:ва, 

Окремо слiд зупинитися на ЗlVlicтi на
вча,lьиоi прorрами. значнi розход

жеНl1Н мiж ДОСJliдниками ЩО11О цього. Ра

зазначаЕ, IJlO основою 
"1 цзiн", "Чжоу Ili", "1 

, "Чунь , "Цзо 
чжуань", а також, i насамперсд, ЮI1 

(знаЧСIIIIН якого з часом зростаJlО) й "Сяо 
цзiн", цi тексти було на три 

ГРУIIИ: "Ве,lикi К311ОШ( шi" та "Цзо 

чжуаlll'''), "Середнi кзнони" ("Шi цзiн", 
"Чжоу лi" та "1 лj") та ''!'v\а,;н;й канон" "1 
цзiн" 1947, 209-
210], О, М, 
шкiJlЬНОi' oCBiTH назннаЕ "ЛУIlЬ юй", "Сяо 

, антологiю "Вень сюаllЬ" Сяо Туна та 
"ЦЯIlЬ 113И всю," ("Сендэiмон", "Текст у ти

сячу ) [История", 1 [43], 
Сенсом осоБJlИВО пl11креСJlЮЕ значення 
"Сяо llзiна", :i3:iначаю'ш, що "Лунь юй" 

маi\жс не читали" 1999, 118,233]. 
Н. ф, ЛЕщенко, характеризуючи хейано,ку 

твердить, що в П ОСНОВ! .пежало на

сампсред l3IшчеllНЯ "Icторичних записiв" 

Сима Цяня, "Хань шу" та "Веньсю

alll,"[ ИСТОР.1Я,,, 1998, 211 J, 
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РОЗГШlнемо З:Vliст окремих ЛJiСlшплiн. 

За ПРОl'рамз 
вивченнп 9-ти 

класичних TeKCTiB: ТРЬОХ KaHOHiB ("Шi

, "I-l\Зiн"), TrbOX книг про 
("Чжоу лi", "1 лi", "Лi 

та Jliтопису "Чунь 1(10" 3 трьома коментаря

ми ("Цзо чжуань", 'Тун'ян чжуань" та 
чжуань" ). ;\10МО Хiроюкi, на
вкаЗУЕ, що в програма 

мы):Гьо: включат, "Чжоу ,1i" ("Сю:рай"), 
"Цзо чжуань" ), "Лi ("РаЙкi"). 

";\1ао шi" ("!Jli шiн" У Мао Чана), 

"Сно та "Лунь юн". ("CJ10-
BeClliCTb"), ЗГО.'lОМ [3 
l,incIIJo:, означаJlа вивчення "Трьох iсторiй" 
- "Шi l1Зi" Сима ЦЯIIЯ, "Хань та "Хоу 

X3Ilb шу" - а також СJlовника "Ер я" 

3IlТо,nогii' "Вень сюань" ("МОIIД

зен"), i вправ з писання T[з0pi[3 I Моп1О 
1967: 1947, 204 -
205]. KpiM iнформацii про iсторичнi полЛ та 
icторiософсы<i ;tYMKlI, цi текстн мiстяп, ба-
гатий Фi.l0СОФСl,КI1Й бiографi'i 

та фi.по-
софських шкi.п, бiблiографiю фiЛОСОфСЬКI1Х 
праць, навiп) ltiJli трактати - як-от до

повiдi про Небо й JlIОДИНУ" засновник;] 

Дун Чжуншу. 

Якшо згалаЕМО, шо, Kpil\i1 в 
паГl'-D"1YL Японii й iншi вищi 

наВЧ3Jlьнi заклади - Академiя м едициЮI, 

УЧ l1Ш1ша та музики тошо, ТО 

~южна зро6ити IШСНОВОК, щО система 

оевiти i'! структура знаиня загалом в Ti часи 
БУJl3 доеить розга:IУЖСШI. прнчому рефор

ми свiДЧ2ТЬ про пода,i1ЫllИЙ щюцсс дивер

снфiкаuii 3ШllIllЯ. "ПРИРОДflичi науки" 

ДИllина, в oCIIOBi яких лежала 
фiлософiя ОМ\IЬО:;10: ("шляху iHb-ЯII") да

оського походжеllНЯ, БУJlО I1ротистаВJlСНО 

що l3икладаJIИСЯ в 

Варто Уl3аПi, ЩО до OCTallllix HaJle
жала й математика. Всерединi суспiльно

rYMaHiTaplloro комплексу математика про
тистояла всiй рештi дищигшiн, якi подiля

J1ИСЯ на MbO:rbO:JtO: (конфуцiянсышй ка
НОН), кiлендо: (iсторико-фiЛOJlOгiЧllе знан

IIЯ) та юриспрудеНl.liю. Калiграфiя та ФiJIO
логiя, хоча н окре~IИМИ }lищиплiнами 

вик.падання, не мали окремих факулыетiв. 

Важливi ДJIЯ свiтського життя 
науки поетика) схоже, вiлданi 

цiJ1КОВИТО ПРИВ3Тlliй OCBiTi; окрсму систему 
OCBiTI1 мали буддистськi шко.пи. 

ЕфеКТl1внiсть конфуцiЯlIсько'j освiти В 

ранньому Хейанi доводить веJ1Ика KiJlbKiCTb 
[мен видаТIIИХ Найвiдомiшi 

них - Cyrabapa-но (845-903), 
[vliйосi-но Юйоюкi (847 -918), CireHO 
Hyci (785-852), Юйовара-но НаIlУНО (728-
837), Наомото, Kacy\li 

тошо. Не cJlifl, й того. 
шо найбiJIЬШИН генiй раннього Хейану -

отримав СВОГО часу БJIИСI<У

чу КОllфуцiНнську OCBiTY. Творча ПJliднiСТI) 

ЯПОl!СЬ!,I1Х KallraKYCH бу.па ВИННТКОВОЮ: 

CCIICOM завваЖУЕ "ви6ух" лiтсратури, на
lIIJсаНОI камбуном, 'vliж 800 та 9:30 рр. 
[Сэнсом 1999, 234]. PiBeНl, IXHix знань i 
BMillb H3BiTb китайськi тек
СТI1. як-от "Таншу" КОllфуцiянцi раllНЬОГО 

як вiдомi B'IeHi, так i. безiмсннi 
ВЧlпслi - зробилн значний внесок до 

Яl10llСЬКОI куm,тури, несправслдиво забу

тин внаслiдок нацiоналiстичного повороту 

ХУIII ст. 
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3 ICTOPII Ю3ВИТКУ КИТА€3НАВСТВА В УКР AIHI. 
XVIII -ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛIТТЯ 

формувзння изuiОНЭЩ,НОI школи 

китаЕзнавсТFШ в протягом ХУIII -
перш()'i ПОJlОВI1Нkl ХХ столiття роз-

подiля",ться на чотири розвитку: 1) 
донаУКОRИЙ (1701-1 2) науково-

освiтнiй ( 1806-191 Э) РО3ВIПок та iнсти-

IlраКТИЧIIОГО китаЕ:знавства 

1918 рр.), 4) формування 
го радянського китаЕзнавства (1918- 1941 
рр.). Означений процсс ~1aB скла;щий, iHKO
Ю1 сповнсннй I1ротирiч характер розвитку, 

3 часiв 

iноземно'i держави. IJ иа'lJОМУ випадку illTe-
ресам PociТ. розвиток ки-

ПIЕЗfшвства в YKpailli у 38.1Е'Ж-

ност! Biil полiТIIЧНИХ Po<.:i'i у Bcix 
iпостасях ItiEi залежностi. 

PaHHi контакти Укра'iни з Кита€м за 

чаеiв Киi'веько'i Pyei 
та Китай за часiн античностi 

знаХО.J}Iлие[, на протилежннх цивiлiзацiйних 

._ ...... ---" .. _ .... ----
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В, О. KiKmeH1Co, K_i.H. 

полюсах й Н;] значному Biддa

J1\2иi. Проте Bi;\OMOCTi одне про одного поча
ли з'ЯВЛЯТИСЯ в обох OpieHTOBIIO у 
\'1 -УIII СТОJJiттях. Першi IЮНПIIПИ ~13JIИ опо-

характер lIотрапляли 

через iншi кра·iни}. Пiд час утворення та роз

винеНIIЯ у ранньому середньовiччi Великого 

шовкового IIIJ1ЯХУ ц! контакти мали IIОСI!ЛЮ

ватися, хоча ця думка й не одностайна. 

Ilсршi BiilOMOCTi про Китай були 
зафiксованi у - "Хри-
стиянська ТОllографiя" 

КУПIlЯ Козьми (\![ Безпосередньо у 

руськнх лiтописах вi;юмостi IIрО Пiднебесну 

З'ЯВ!lНtться у "Софийской Jlетописи 

6903 г." та "Книге степенной ЩlрСКОГО родо
в Китаi l1iд час 

MiH) 
була вiдоrvш як KpaiH3 "Оросат" (Русь) 
MieTOM ХнЙ .. е (Kl1iB). 

У навз-

ДО ~1O

МОНГОJlЬСЬКО! i~1Перii, яка ВКJlючала 

до себе й Китай. До Китаю, де 3 часом стала 

знаходиться СТОJIIЩЯ великого хаllа, ПОТР3l1-

лял;] велика KiJlbKicTb ПОЛОНСIIИХ, налож

lIикiв та вiйс!,кових наймаНl(iв 

територiЙ. BiilOMOCTi про це за(DIКСОI,анlO 
китайсьКlИ Iсторичнiй "ЮаНLШИ", де 

окремо нiбито йдеты:я про киян. У деяких 

монгольських великих xaHiB Тиму

ра та iH.) була руська гвардiя, нка згадупься 
олоеы в':JЙ ШIНЫДЮIIЬ" 

полк, прославившийся 

). KpiM того, 3 руських 
вiйськових В окремих пiвнiЧIIОГО 

Китаю створен! ГlОССJlення. 

Завднки васальним вiдносинам руських 
князiвств з МОНГОЛLСЬКОЮ iмперiеlO OKpeMi 

ВОJlОДЩJi, Данило гэJlицький та 

Михайло ЧернiгiВСЬКИ'l4 отри мали iнший, 

iмперський, досвiд Не мало 

ВП.1ИВ 113 фОРМУВШIIIЯ загаJJLНО'i концепцi'i 

ВJ13ДИ, ЩО формувалася того часу в 
Сам] ж \ЮНГОJlИ свою 

знаЧIШМ чином використовуючи головнi за

сади та ПрИНШIIШ ус

трою ПiДне6есноi. Таким чином, у перiод 
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