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ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА СВЯТИЛИЩА СУМІЙОСІ-ТАЙСЯ
У статті розглянуто структуру сакрального простору одного з найдавніших сінтоських
святилищ Японії - Сумійосі-тайся та її зв 'язок із міфологією сінто.
Дослідження сакрального простору в різних
культурах, започатковані Г. ван дер Лееувом,
М. Еліаде та ін., останнім часом привертають де
далі більшу увагу. На їхній основі вже виникла
ціла низка дисциплін - сакральна географія, сак
ральна топографія, ієротопія [1] тощо. Про ак
туальність цієї тематики свідчать такі наукові фо
руми 2005 p., як XIX світовий конгрес Міжна
родної асоціації істориків релігії (IAHR) у Токіо
та IV Міжнародний з'їзд дослідників Азії (ICAS)
у Шанхаї. На першому з них працювали секції
«Проща і святі місця: канон миру та екологічної
гармонії», «Релігійний ландшафт у Японії», сек
ції, присвячені буддистським ступам, культам гір;
на другому - «Нові напрями в дослідженні паломництв», «Святі місця і прощі» тощо [2]. Ук
раїнські дослідники також не залишаються ос
торонь: хоча, зі зрозумілих причин, вони звер
таються насамперед до християнського матеріа
лу [3], є й публікації, присвячені Тибету та Японії
[4]. Щодо останньої ця проблематика видається
особливо важливою, адже для японської духов
ної культури характерна, так би мовити, закоріненість у ландшафті. Яскравий приклад - на
рікання видатного філософа XVII ст. Кумадзави
Бандзана на те, що, мовляв, китайське конфуціянство не пасує до «земель і вод» Японії [5]
(на його місці європеєць XIX ст. послався би на
расу, а в наш час - на ментальність). Серед ос
танніх публікацій, де розглядається сакральний
простір у японській культурі, зазначимо праці
російських вчених А. Горбильова, М. Грачова,
О. Мещерякова [6]. Автор цієї статті також звер
тався раніше до вищезгаданих проблем [7].
Сакральне в японській традиції пов'язане на
самперед із сінто, а відтак - не буде перебільшен
ням сказати, що сакральний простір тут - це, на
самперед, сінтоське святилище (дзіндзя [8]).
Типову структуру такого святилища описано в
численних японських довідкових виданнях [9],
а з доступніших українському читачеві - у книзі
А. Накорчевського [10] та статті Г. Навліцької
[11]. Проте потрібен аналіз конкретних святи
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лищ - тим більше, що сінтоські святилища від
різняються одне від одного значно більше, аніж,
скажімо, православні церкви. Таких праць поки
що бракує. Можна згадати статтю Л. Єрмакової
[12], де описано храмовий комплекс Ice; проте
там головну увагу приділено його історії.
У цій статті ми пропонуємо проаналізувати
просторову структуру святилища Сумійосі-тай
ся в м. Осака - одного з найдавніших і найвідоміших у Японії, з яким нам пощастило познайо
митися у 1998 р. завдяки гостинності його тонґудзі Катаока Томоцуґу. Нами уже згадувалося
місце святилища Сумійосі в історії японської
культури [13]; головні положення цієї статті було
викладено на конференції «Традиція і культура»
в грудні 2005 р. [14]. Нижче ми докладно, на
скільки дозволяє обсяг публікації, розглянемо
просторову структуру святилища Сумійосі-тайся.
Для написання роботи використано матеріали,
зібрані під час поїздки до Сумійосі 1998 p., зок
рема, видані у святилищі брошури [15].
Стандартна структура сінтоського святилища
(рис. 1 [16]) складається зі священної брами
(торії), місця обмивання рук і рота (темідзуя),
павільйону для камі (сінден), павільйону для
поклонінь (хайден). Крім того, на території біль
шості святилищ є стенд для дощечок-елш, павіль
йон для священних танців (каґура-ден) тощо,
а також допоміжні споруди, що не мають сак
рального значення, наприклад, офіс (сямусьо).
Для створення сакрального топосу головне відокремити його від профанного оточення.
У сінто для цього використовують різні сим
волічні засоби, наприклад, огорожу, рів з во
дою, браму-торії, сіменаву (солом'яний шнур
особливої форми), комаіну (статуї левів чи то
собак) тощо. Власне храмом у вузькому значенні
слова, тобто місцеперебуванням божества, мож
на назвати лише сінден. До нього навіть не до
пускають мирян. Він, таким чином, є сакральним
максимумом святилища. Отже, просторова
структура сінтоського святилища ієрархічна:
сінден має вищий рівень сакральності, ніж реш-
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та території святилища. Однак у Сумійосі-тайся
просторова структура набагато складніша.
Святилище Сумійосі-тайся - великий і склад
ний храмовий комплекс, що містить різні сак
ральні об'єкти. Розташований він у південному
передмісті м. Осака (колись тут було окреме
місто - порт Наніва). За традицією вважають, що
святилище засноване у III ст. імператрицею
Дзінґу (за традицією правила в 200-269 p.).
Віддавна місцевість Сумійосі (Суміное) слави
лася своєю красою, про що свідчать часті зга
дування про неї в «Манйосю» (за підрахунками
Є. Симонової-Гудзенко, це місцевість, що зга
дується найчастіше [17]).
Боги (камї), яким присвячене святилище
Сумійосі-тайся, - це, насамперед, тріада морсь
ких божеств Цуцуноо: Сокоцуцу-но-о-но мікото, Накацуцу-но-о-но мікото й Увацуцу-но-о-но
мікото. Згідно з «Кодзікі» і «Ніхонґі» вони наро
дилися під час обмивання Ідзанаґі від скверни
після повернення з країни мертвих [18]. Крім
тріади Цуцуноо, у святилищі шанують також
його легендарну засновницю імператрицю Дзін
ґу, яка за велінням богів Цуцуноо ходила в похід
на царства Сіраґі (Сілла) і Кудара (Пекче) на
півдні Кореї [19]. Після смерті вона була обожне
на під іменем Окінаґатарасі Хімемікото. Під час
походу боги супроводжували її: їхня «люта
душа» (арамітама) у вигляді списа вказувала
шлях флотилії, а «лагідна душа» (ніґімітама)
охороняла імператрицю. Після закінчення походу
боги самі обрали місця для своїх святилищ [20].
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Одне з них розташувалося в Суміное (Сумійосі).
Це святилище було, певне, головним і, можли
во, найдавнішим, оскільки топонім «Сумійосі/
Суміное» вже в «Кодзікі» й «Ніхонґі» як ім'я бо
жества заступив первісний теонім «Цуцуноо». Зга
дані історії становлять основний міф святилища.
Головний вхід до святилища розташовано на
північному заході, але називається він «Великою
Західною брамою» (рис. 2, 1; рис. З, 7) [21].
Тобто святилище символічно орієнтовано на
схід, а насправді - на південний схід. Величні
торії, прикрашені мотузкою сіменава з китиця
ми, охороняють із зовнішнього боку кам'яні «левособаки» (вираз А. Накорчевского) - комаіну
(рис. 2, а). За ними починається пряма «палом
ницька дорога» (сандо), обабіч якої стоять кам'я
ні ліхтарі і два павільйони для дощечок ема емаден (рис. 2, 2; рис. З, 2). Дорога веде до
ставка (рис. 2, 3; рис. З, 3), через який переки
нутий яскраво-червоний міст Соріхасі (Тайкобасі), побудований 400 років тому, - одна з найзнаменитіших споруд святилища (рис. 2, 4;
рис. З, 4). Міст охороняє ще одна пара комаіну
(рис. 2, б).
Територію між Західною брамою й мостом
Соріхасі можна вважати свого роду порогом
святилища. На ньому розташовано «божествен
ний сад» сін 'єн (рис. З, 8) - (взагалі на тери
торії святилища росте багато дерев, тому воно
нагадує великий парк), а також стайня (рис. З,
9), де утримується білий «божественний кінь»
(сінме, аоума).

Рис. 1. Типова структура сінтоського святилища
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Перехід через ставок по мосту символізує
очищення водою (вважається, що в давнину свя
тилище оточував рів, що його переходили убрід
[22]). Одразу ж за мостом є місце для обмивання
рук і рота - темідзуя (рис. 2, 5; рис. З, 5). Усе
це разом - водяна перешкода, міст, комаіну, що
його охороняють, і темідзуя - свідчать, що ми
потрапили на територію з вищим сакральним
статусом. Це вузька смужка землі, по якій пер
пендикулярно головній паломницькій дорозі про
ходить «паломницька дорога дня Зайця» (у-но хі
сандо). У цій зоні «другого рівня сакральності»
розташоване одне з численних «прилеглих свя
тилищ» (сесся) - капличка Дракона, або Тацуся (рис. З, 10), присвячена богині Мідзуха-но
ме-но камі. Це божество народилося із сечі Ідзанамі, коли та конала, опалена народженим нею
богом вогню [23]. Таке походження не повинне
дивувати: у міфології сінто не рідкість народження
божества-/«ш/ внаслідок свого роду трансму
тації «нечистих» субстанцій шляхом очищення.

Наскільки можна гадати, зв'язок Мідзуха-но мено камі з основним міфом подвійний: по-перше,
Ідзанагі вирушив у царство мертвих саме після
смерті Ідзанамі; по-друге, боги Цуцуноо також
народилися внаслідок процесу очищення. Крім
того, Мідзуха-но ме-но камі, як і Цуцуноо, на
лежить до божеств води. У цій самій зоні зна
ходиться і «Камінь Народження» (Тандзьосекі),
біля якого моляться про полегшення пологів
(рис. З, 11). Він пов'язаний з Танго-но Цубоне
(Такасіна Ейсі, 7-1216), дружиною імператора
Ґо-Сіракави (1127-1192). Завагітнівши від Мінамото-но Иорітомо (1147-1199), вона вирушила
на прощу до Сумійосі. Раптово в неї почалися
перейми, і вона біля цього каменя народила сина.
Однак у того, хто знайомий з міфом про Дзінґу,
виникає асоціація з каменем, за допомогою якого
царствена войовниця затримала пологи під час
походу в Корею [24].
Особливу увагу слід звернути на темідзуя.
Зазвичай це навіс, а під ним - статуетка дракона,

Рис. 2. Сумійосі-тайся
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з пащі якого стікає вода в маленьку водойму.
У Сумійосі-тайся дракона заміняє білий заєць —
символ святилища. Відповідно до переказу імпе
ратриця Дзінґу заснувала це святилище першо
го дня Зайця місяця Зайця року Металу і Зайця
(Каното-у). Металу, як відомо, відповідає білий
колір.
Далі головна паломницька дорога веде до
сходів. Піднявшись ними, прочанин знову про
ходить через браму-торії, відому як Каку-торії,
або ж Сумійосі-торії (рис. 2, 6; рис. З, 6), і по
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трапляє на огороджений майданчик, де розташо
вані головні споруди святилища (підйом і про
ходження через торїї символізує ще одне підви
щення рівня сакральності). Таким чином, у про
сторовій структурі Сумійосі-тайся можна виді
лити чотири рівні сакральності — до четвертого
належить внутрішній простір головних храмів
{сінден), які тут звуться хонґу.
На відміну від звичайних святилищ, у Сумі
йосі-тайся не один сінден, а чотири - за числом
головних камі, яким тут поклоняються (рис. 2,
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7а-7г; рис. З, 7а-7г). Ці будівлі побудовано в
особливому стилі «Сумійосі-дзукурі». Три хо
нґу (присвячені трьом божествам Цуцуноо) роз
ташовані уздовж головної осі святилища «пів
нічний захід - південний схід». Цей напрямок
традиційно позначають знаком Дракона (Тацу),
з яким пов'язана раніше згадана каплиця Тацуся. Храми-хонґу розташовано так, що третій із
них (рис. 2, 7в\ рис. З, 7в) знаходиться найближ
че до Каку-торії, за ним іде другий, і в самій
глибині майданчика - перший. Вони присвячені
відповідно Увацуцу-но-о-но-мікото, Накацуцуно-о-но-мікото і Сокоцуцу-но-о-но-мікото - бо
жествам, відповідно, поверхні води, середнього
шару товщі води й морського дна. Тобто проча
нин, рухаючись від третього до першого храму,
немов поринає в глибини моря. Четверте хонґу
(рис. 2, 7г\ рис. З, 7г), присвячене імператриці
Дзінґу, розташоване поруч із третім.
Перед комплексом хонґу стоять симетрично
дві маленькі каплиці: Хоко-ся, «Святилище спи
са» (рис. З, 12а), і Тате-ся, «Святилище щита»
(рис. З, 126). їхні назви нагадують про похід
Дзінґу. Якщо дивитися від хонґу, перша з них
розташована праворуч, а друга ліворуч, оскільки
спис тримають зазвичай у правиці, а щит - у
лівиці. Каплички присвячено, відповідно, Фуцунусі-но мікото і Такемікацуці-но мікото. Вони
обидва походять від крові бога вогню Каґуцуці того самого, який спричинив смерть своєї ма
тері Ідзанамі і був у розпачі вбитий власним бать
ком Ідзанаґі [25]. Через своє походження від
крові, пролитої мечем, вони пов'язані зі зброєю:
Фуцунусі-но мікото, зокрема, вважається одним
з богів меча. їхній зв'язок із основним міфом
аналогічний вищезгаданому. Трохи далі знахо
диться Омото-ся (рис. 3,13) - один із храмів для
поклоніння комі інших святилищ (масся). Він
присвячений Тамомі-но сукуне та Іціхіме-но
мікото, богам шлюбу.
Ліворуч від першого хонґу стоїть Ґосьо-ґодзен (рис. З, 14) - священне дерево {суґі, крип
томерія), за яким імператриця Дзінґу визначила
місце для майбутнього святилища: на це дерево
сіли три чаплі. За першим хонґу розміщено два
склади (такакура) епохи Муромаці (рис. З,
15а-15б), де зберігаються реліквії храму. Крім
того, на цьому ж майданчику є каґура-ден, хараї-ден (павільйон для обрядів очищення), кітоден (павільйон для молитви) тощо.
Обабіч центрального майданчика, а також по
заду нього - численні другорядні храми і кап
лиці {масся і сесся), інші сакральні об'єкти (на
приклад, священне рисове поле), а також різно
манітні допоміжні будівлі - офіс-сямусьо, схови
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ще для старовинних речей і книг (Сумійосі-бункакан), зал одружень, зал бойових мистецтв (Сумійосі-будокан) зі стрільбищем для кюдо тощо.
Нижче зазначимо лише найважливіші з них сесся та, масся.
Прямо за центральним майданчиком знахо
диться невеликий храм Нанкунся або «Хаттацусан» (рис. З, 16), присвячений божеству злаків
Уґа-но-мітама-но мікото, що народилося від
Ідзанаґі та Ідзанамі [26]. Храм стоїть під священ
ним камфорним деревом, вік якого, за перека
зами, нараховує тисячу років. Тут проводиться
свято в перший день Дракона кожного місяця Хаттацу, звідки й народна назва храму.
У південній частині святилища розташовані:
Фунатама-дзіндзя (рис. З, 17), присвячена бо
жествам - заступникам моряків Аме-но-торіфуне-но-мікото і Сарута-хіко-но-камі; Вакаміяхатіманґу (рис. З, 18), присвячена імператору
Одзіну (сину Дзінґу) і Такз-но-уці-но сукуне
(полководцю, який допоміг імператриці приду
шити заколот принца Осікуми); інші храми й
каплиці.
У північній частині стоїть каплиця Сіка-дзіндзя (рис. 3,19), присвячена тріаді богів Ватацумі,
породженої одночасно з тріадою Цуцуноо. По
руч з нею - Дайкай-дзіндзя (Святилище Вели
кого Моря, рис. З, 20), присвячена морським
божествам Тойотама-хіко-но-мікото і Тойотамахіме-но-мікото. Тойотама-хіме - дочка морського
бога Ватацумі; вона фігурує у відомому міфі про
Щасливого на Морі та Щасливого в Горах [27].
На території, що прилягає до Сумійосі-тайся,
є два «зовнішніх святилища» (кьоґай-масся):
Отосі-ся (рис. З, 21) й Асадзава-ся (рис. З, 22).
Ще два «зовнішніх святилища» розташовані да
леко - на території осакського порту (МінатоСумійосі-дзіндзя) і в м. Сакаї (Сюкуїн-тонґу). У
свою чергу святилище Сумійосі-тайся разом зі
святилищами Сумійосі-дзіндзя в м. Хаката преф.
Фукуока й у м. Сімоносекі преф. Ямагуці стано
вить ядро «мережі» святилищ Сумійосі, розки
даних по всій Японії, - їх нараховують близько
2000 (В. Котаньский [28] називає цифру 2139).
Таким чином, наведений вище огляд струк
тури Сумійосі-тайся свідчить про складність
і багатогранність феномена, що називається
«дзіндзя», — сінтоське святилище. Різноманітні
культові та інші споруди, на перший погляд, мало
пов'язані між собою, утворюють систему, кожен
елемент якої відсилає до міфології або священ
ної історії. В основі її лежить головний міф, що
містить, по-перше, теогонічний міф, по-друге,
міф про заснування святилища. Структуру сак
рального простору можна поділити на чотири
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рівні, межі яких позначено відповідними симво
лічними засобами. Просторові елементи пов'я
зано з часовими і візуальними символами (на
приклад, святкування дня Зайця пов'язано із
зображенням білого зайця, головна вісь храму зі святкуванням дня Дракона, каплицями, пов'я-

заними з божеством-драконом, функцією захис
ту мореплавців тощо). Переплетіння таких зв'яз
ків, непомітних для стороннього, але зрозумілих
для прочанина, утворює насичене смислове поле,
у якому стає можливим дотик до сакрального
виміру буття.
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S. Kapranov
THE SPATIAL STRUCTURE OF SUMIYOSHI-TAISHA
Sumiyoshi-Taisha is one of the oldest Shinto shrines in Japan. The article discusses the structure of
the sacred space of the shrine and its connections with Shinto mythology.

