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ПРОБЛЕМА ЕТНОГЕНЕЗУ ЯПОНСЬКОГО НАРОДУ В СУЧАСНІЙ
ЯПОНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

До епохи “Реставрації Мейдзі” етногенез японців розглядався істориками Країни вранішнього
сонця виключно в руслі міфологічної версії божественного походження Японських островів та місцевої
імператорської династії. Проте з проникненням у країну європейської методології історичних досл-
іджень світ побачили й перші справді наукові праці японських дослідників, присвячені складній
проблемі японського етногенезу. Та варто зазначити, що через обмежене поширення в світі знавців
японської мови більшість таких праць і досі лишається tabula rasa для європейських етнологів, що,
звичайно, істотно збіднює масив введеної у широкий науковий обіг інформації з означеної тематики.
Дана стаття спрямована на те, щоб хоча б частково закрити цю лакуну.

Одним із перших, хто почав досліджувати стародавнє населення архіпелагу і пов’язувати його
з сучасними японцями, був засновник кафедри антропології Токійського університету Цубої Сього-
ро (1863—1913), який до того опанував європейську методику археологічних розкопок та антропо-
логічних досліджень під час стажування в Англії та Франції. Повернувшись на батьківщину, Цубої
почав проводити масштабні археологічні розкопки, досліджуючи ряд мушлевих насипів часів Дзьо-
мон (7500—300 рр. до н.е.), поселення доби Яйої (III ст. до н.е. — III ст. н.е.), а також кілька курганів
епохи Кофун (IV—VII ст. н.е.). Саме на основі знайдених матеріалів і народилася його теорія про
коропоккуру (“тих, що живуть під землею”), яку Цубої вперше висунув 1887 р. у праці “Напевно, на
Хоккайдо жили коропоккуру”[Hanihara Kazuro 1986, 81; Hixoн… 1984  Т.15 81]. Суть теорії поляга-
ла в тому, що носії культури Дзьомон, які здавна населяли Японію і були автохтонами архіпелагу, не
належали ні до айнів, ні до японців, котрі в зв`язку з цим сприймалися прийшлими етносами, що
прибули до Країни вранішнього сонця або з півночі через Сахалін і Курили (айни), або з півдня
через Корею (протояпонці). Згадки ж про народ, що створив культуру Дзьомон, містилися, на думку
Цубої, у давніх айнських переказах, де коропоккуру називали маленьких на зріст загадкових духів,
які мешкають під землею, а вночі виходять на поверхню, щоб завдавати шкоди людям (айнам) та
їхньому господарству. Враховуючи, що звичайним житлом людей, що створили культуру Дзьомон,
як свідчили матеріали розкопок,  слугували землянки й напівземлянки, теорія коропоккуру набула
спочатку певного авторитету у наукових колах, насамперед, серед учнів Цубої Сьогоро, однак не
підкріплена достатньою кількістю антропологічних аргументів зі смертю засновника вона швидко
забулася.

Принципово інші погляди на японський етногенез висловлював автор айнської теорії Коганеї
Йосікійо (1868—1944). Його європейське стажування  проходило у Німеччині, де Коганеї вивчав
антропологію, анатомію й медицину, також ознайомився з працями відомого німецького японіста
Генріха фон Зібольда (1796—1866). Японський вчений здобув настільки авторитетне ім’я серед ко-
лег, що після повернення на батьківщину отримав дозвіл на створення у Токійському університеті
власної кафедри анатомії. Однак головним його уподобанням лишилася археологія культури Дзьо-
мон, якій Коганеї присвятив ледь не півстоліття свого життя, дійшовши висновку, що саме носії  цієї
культури і були предками сучасних айнів. Що ж до протояпонців, то вони, за його даними, тільки у
III ст. до н.е. завоювали північ острова Кюсю, після чого протягом століть поступово витісняли
айнів на північ архіпелагу, оселяючись на відвойованих землях. На доказ своєї теорії Коганеї наво-
див факт наявності переважаючого рисосіяння у пізньодзьомонських шарах розкопок лише в Цент-
ральній та Піденно-Західній Японії (цей тип господарювання асоціювався з нащадками японців-
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переселенців), у той час як економічний уклад, однотипний з класичним дзьомонівським госпо-
дарським комплексом мисливства, рибальства й примітивного землеробства (притаманний айнам),
зберігався на теренах Північної Японії до значно пізніших часів [Ніхон… 1984 б, 105]

Концепція Коганеї переросла з часом у теорію почерговості популяцій, яка і досі залишається
авторитетною в японській історичній науці. Її прибічники визнають за айнами спадщину носіїв
культури Дзьомон і вважають переселенців з материка предками сучасних японців. Зокрема, в руслі
теорії почерговості працює один з найавторитетніших дослідників епохи Дзьомон Кояма Сюдзо –
автор важливих підрахунків стосовно кількості острівного населення у ранньому (20 тис. осіб), се-
редньому (260 тис.) та пізньому Дзьомоні (76 тис. осіб). При цьому він зазначає у праці “Епоха
Дзьомон – відновлена за методом комп’ютерної археології” (1984) [Кояма Сюдзо 1984, 54—67, 172—
178],  що жили носії культури Дзьомон  маленькими поселеннями (до 24 осіб), мешкали переважно
у Східній Японії, а предки сучасних японців почали переселятися до архіпелагу тільки з настанням
епохи Яйої, що відбилося в археології у якісному зростанні (до 170 тис. осіб) населення островів на
початку III ст. до н.е., переважна кількість якого мешкала відтоді вже у південно-західній частині
країни. Кояма описує зміни, що відбулися у морфології людей Яйої, що також пов’язується з на-
слідками великомасштабної міграції протояпонців з континенту через Корею на острови Японського
архіпелагу.

Прибічником теорії почерговості є історик та антрополог Ямагуті Бін – автор фундаменталь-
ної праці “Предки японців” [Ямагуті Бін 1990], що витримала з 1985 р. три видання. У ній він
описує результати дослідження черепів  носіїв культури Дзьомон, айнів, людей епохи Яйої та епохи
Кофун, корейців та сучасних японців і приходить до висновку, що морфологічно (а отже й етнічно)
сучасні японці є найблизькішими до сучасних корейців, корейців давнини, людей Яйої та Кофун, а
отже можна припустити, що творці культури Дзьомон та айни, за Ямагуті, майже не брали участі у
формуванні сучасного японського етносу. Коли ж до попередніх результатів були долучені порівняльні
аналізи черепів VIII ст. з області Канто (Східна Японія), які виявилися також дуже близькими антро-
пологічно до черепів прибульців епохи Яйої, Ямагуті Бін аргументовано висловився за те, що пере-
селившись у III ст. до н.е. з Корейського півострова предки сучасних японців до X ст. активно завой-
овували та заселяли простір, який належав до того носіям культури Дзьомон (айнам), аж доки не
просунулися до району Канто, звідки витіснили айнсько-дзьомонівські племена на північ о. Хонсю.

З теорією почерговості популяцій тісно пов’язані концепції європеоїдного та австралоїдного
походження айнів, апологети яких теж визнають тезу про прихід у III ст. до н.е. до Країни вранішнь-
ого сонця протояпонських племен, що витіснили надалі носіїв культури Дзьомон на північний схід
архіпелагу. Проте прибічники цих двох концепцій заперечують монголоїдність айнів, причому, якщо
“австралоїдна” теорія найбільшої ваги набула лише в радянській японістиці, то теза про “європе-
оїдність” айнів мала чимало прибічників і серед сучасних японських дослідників, котрі, базуючись
на співставленні морфологічних ознак айнів і європейців,  твердять про “біле” походження айнів.
Зокрема, Кодама Сакудзаемон аргументує це результатами порівняльного аналізу айнських та євро-
пеоїдних черепів, лицьового рельєфу та загальної статури тіла, а Кохата Танемото ще й додає до них
висновки із досліджень про антропологічну тотожність відбитків пальців та долонь [Кохата Танемо-
то 1962, 5—10, 23—41].

Треба зазначити, що останнім часом кількість прибічників теорії популяцій поступово змен-
шується, що пов’язано з недостатньою увагою її авторів до проблем культурно-мовної, етно-гене-
тичної  та морфологічної еволюції у Східній Азії загалом, а не лише в межах штучно ізольованої в
працях цих дослідників Японії. Тому на фоні втрачання авторитету “почерговиків” все більшої ваги
набуває теорія гібридизації, започаткована у 20-х роках ХХ ст. професором кафедри патології Кіотсь-
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кого університету Кійоно Кендзі (1885—1955), який теж відточував свою дослідницьку майстерність
під час тривалого європейського стажування у Німеччині та Франції. Повернувшись до Японії, Кійоно
дослідив майже 1500 людських кістяків, що датувалися часами Дзьомон і Яйої, після чого прийшов
до освяченого його авторитетом кваліфікованого патолого-анатома висновку про наявність все-таки
генетичної спорідненості між сучасними японцями та носіями культури Дзьомон. Аргументацію
своїх дещо несподіваних висновків фундатор теорії гібридизації виклав у кількох працях, опубліко-
ваних протягом 20—40-х років, серед яких виділяються роботи “Вивчення первісних японців” та
“Погляд на японський етнос за даними стародавніх людських кісток” [Канасекі Такео 1976, 10—12].
Так виникла теорія про формування японського етносу внаслідок асиміляції носіїв культури Дзьо-
мон  протояпонцями-прибульцями, а не простої заміни айнів народом ямато, на чому наполягали
прибічники теорії почерговості. Заслугою Кійоно стало ще й введення у науковий обіг самого терм-
іну “протояпонці”, яким наука і досі успішно користується.

Авторитетним послідовником теорії гібридизації став Уеда Сейсьо, чия праця “Натуралізо-
вані” (1965) присвячена характеристиці міграційних рухів протояпонців на свою майбутню батьківщи-
ну [Уеда Сейсьо 1965, 34-35,78-96, 111-114]. В цій роботі Уеда аргументовано доводить, що згадані
переселенці були явно незаможними, що прибували вони до Японії кількома хвилями протягом III
ст. до н.е. – VII (VIII) ст. н.е., що до архіпелагу прибульці переправлялися, користуючись човнами
типу boat people Індонезії чи В’єтнаму. Зазначає Уеда також, що серед переселенців були політичні
біженці та емігранти з Кореї та Китаю, які по прибутті до Країни вранішнього сонця сприяли ство-
ренню ранньодержавних племінних союзів на зразок континентальних імперій. Пише автор, зви-
чайно, і про асиміляцію прибульцями аборигенного населення після завершення міграційного пере-
селення, яке він датує вже VIII—IX ст. н.е.

Дещо раніше від Уеди опублікував свою працю “Залишки людських кістяків, пов’язаних з
епохою Яйої та знайдених у Міцу префектури Сага” (1954) інший апологет теорії гібридизації Усід-
зіма Йоїті [Канасекі 1960, 13—14]. У ній він детально описав процес проведення розкопок в Міцу, де
були знайдені чотири кістяки, що належали переселенцям з Корейського півострова, а також пере-
конливо довів, що деякі з цих кістяків були антропологічно проміжними, бо поєднували в собі озна-
ки носіїв культури Дзьомон і протояпонських переселенців. Це дало Усідзімі підстави наполягати на
наявності процесу гібридизації та асиміляції переселенців місцевою популяцією (або навпаки).

 Ще один прибічник етно-антропологічної гібридизації ранніх японців Канасекі Такео прово-
див розкопки у префектурі Ямагуті (захід острова Хонсю) на стоянці Доїгахама. Він знайшов дев’-
ять кістяків, які судячи з антропологічних характеристик належали до натуралізованих прибульців,
після чого видав у 1960 р. працю “Вивчення черепів епохи Яйої” [Канасекі Такео 1960, 201—204], де
описав хід розкопок та висунув ряд оригінальних ідей з приводу зазначеної проблематики, а саме:

• знайдені кістяки належать особам чоловічої статі;
• ці кістяки належать переселенцям з Північної Кореї;
• частина знайдених кістяків належить натуралізованим  переселенцям.
Пізніше, після розкопок у префектурі Фукуока, додавши до них матеріали інших дослідників,

Канасекі видав ще одну фундаментальну працю “Походження японського етносу” (1976) [Канасекі
Такео 1976], де обґрунтував положення про те, що процес асиміляції та натуралізації корейських за
походженням протояпонських переселенців з аборигенами тривав аж до Х—ХІ ст. і завершився
формуванням гібридної популяції, якою й є сучасний японський етнос.

До прибічників асиміляційної теорії належить також відомий археолог, професор Кіотського
університету Хігуті Такаясу, що досліджує у своїх працях “Розкопки з давньої історії” (1974), “Звідки
прийшли японці” (1981), “Огляд археології в Азії” (1983) та ін. [Higuchi Takayasu, 103—111] процес
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створення ранньояпонської цивілізації на островах та становлення на цих теренах перших держав.
Причому в переселенцях Хігуті вбачає не лише войовничі племена Північно-Східної Азії, але й
політично досвідчених китайських чиновників, які разом розчинилися в масі аборигенів, чим дали
початок гібридизованому японському етносу, що остаточно сформувався лише у XII ст.

У другій половині XX ст. нові можливості перед японістами-етнологами відкрив бурхливий
розвиток генетики. Так, дослідження Місави Сього 1968 р. підтвердили етногенетичну близькість
сучасних японців з айнами Хоккайдо та аборигенами архіпелагу Рюкю (префектура Окінава), що
категорично заперечило теорії європеоїдного та австралоїдного походження айнів, а разом з ними і
носіїв культури Дзьомон. Ну а коли Місава встановив генетичну подібність крові айнів і мешканців
Північно-Східної Азії, це дозволило йому наполягати на виключно монголоїдних характеристиках
расового типу носіїв культури Дзьомон [Micaвa Сього, Омото Кеїті, Ісімото Гоїті 1978, 108—111].

З даними генетики чудово узгодилися патологічні досліди Судзукі Такао про збільшення час-
тоти захворювань туберкульозом у японців доби Яйої, яке пов’язали з бацилами, занесеними на
острови переселенцями з континенту. Отже в результаті асиміляції цих прибульців туберкульоз пе-
редався їх гібридизованим нащадкам [Ніхон цусі 1993, 96].

Ще одним генетиком, який досліджує проблеми етногенезу японців, є Омото Кеїті. Він док-
ладно розглядає проблему походження японців у праці “Відкриття людини – дослідження нашого
коріння через молекули” (1987) [Омото Кеїті 1987, 3—14, 18—29, 54—68], біологічно порівнюючи
гени західних і східних японців, айнів та мешканців Окінави з генами населення інших регіонів
Далекого Сходу, і приходить до висновку, що за хромосомним набором сучасні японці найближчі до
мешканців Північно-Східної Азії  (оскільки тотожні з ними гени мають 80% японців). Це, за тверд-
женням Омото, можна пояснити тільки наслідками асиміляції прибульців з Північно-Східної Азії
(Китай, Корея, Східний Сибір) острів’янами доби Яйої. Ще одним підтвердженням цієї теорії Омото
вважає генетичні відмінності між західними японцями (які генетично тяжіють до прабатьківщини
переселенців – Північно-Східної Азії) та східними (що ближче стоять до айнів, окінавців і абори-
генів Південно-Східної Азії). Вказує Омото Кеїті й на процентне збільшення за останні 20 років
кількості японців — носіїв саме північно-східних генів: це можна пояснити лише тим, що гени,
передані японцям свого часу переселенцями, є домінантними, в той час як гени корінного населен-
ня, айнів, окінавців і більшості мешканців Південно-Східної Азії є рецесивними.

Третьою впливовою теорією японського етногенезу, поширеною на островах, є концепція по-
ступових змін, яку ще називають мікроеволюційною. Її прибічники стверджують, що саме носії
культури Дзьомон, а не пришельці-протояпонці, є прямими пращурами сучасних японців. Що ж до
наявності морфологічних відмінностей  носіїв культури Дзьомон від типових японців, то їх вони
пояснюють впливом мікроеволюційних факторів, заперечуючи взагалі великомасштабні міграції та
пов’язані з цим наслідки у вигляді масової гібридизації острівного населення. Засновником цієї
теорії вважається антрополог і анатом Хасебе Котондо (1882—1969), який теж два роки стажувався
у Німеччині, після чого спочатку працював професором медичного факультету, а потім очолював
кафедру  антропології в Токійському університеті. Весь цей час він займався розкопками палео-
літичних стоянок Японії, знайшовши у 40-х роках у префектурі Асахі рештки так званого асахіант-
ропа – примітивної людини, яку дехто вважає давнішою за знаменитого синантропа ( жив 400 тис.
років тому). Правда, згодом ці кістки визнали таки за мавпячі [Ніхон… 1984   Т.1, 244], але це
Хасебе не збентежило, і у післявоєнні роки він виклав свої думки з приводу етногенезу японців у
працях “Населення епохи палеоліту та сучасні японці” (1949) та “Становлення японського етносу”
(1952) [Хасебе Котондо 1983, 1—4]. У них він стверджував, що Японські острови зазнали великої
міграційної хвилі ще в часи палеоліту, після чого масштабних переселень архіпелаг надалі вже не
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знав, а місцева людська популяція відтак плавно перейшла у неоліт, ставши творцем культури Дзьо-
мон. Отже, тільки цю культуру можна вважати дійсно протояпонською, а її мешканців – базовим
етнічним субстратом для сучасних японців. Морфологічні ж і культурні відмінності між різними
регіонами Країни вранішнього сонця Хасебе Котондо пов’язував з мікроеволюцією, впливом при-
родного середовища та фактором природного регіонального розвитку.

Науковим послідовником Хасебе став професор кафедри антропології Токійського університе-
ту Судзукі Хісасі, який підкріпив у своїй праці “Кістки японців” (1963) основні положення теорії
поступових змін новими археологічними та антропологічними джерелами [Судзукі Хісасі 1963, 70—
251]. Знайдений ним матеріал часів палеоліту вказував на спадковість носіїв культури Дзьомон сто-
совно палеолітичних острів’ян.

Перші свої розкопки Судзукі провів на глиняній шахті міста Тойохасі, після того як у 1957 р.
там знайшли при добуванні вапняку плечову кістку жінки у гірській породі глибокого залягання.
Більше, правда, нічого у тій шахті не знайшли, але кістку професор вивчив до дрібниць і встановив,
що вона належала пралюдині, яка мала зріст 125 см і була давнішою за Homo sapiens.

1959 року у місті Міккабі (префектура Сідзуока) у кам’яновидобувній шахті Тадакі були знай-
дені п’ять уламків черепної коробки та сім фрагментів стегнової кістки в одному шарі з кістками
слона, тигра, великорогого оленя і вовка, що вказувало на можливість континентальних міграцій
цих великих тварин (а отже і людей) на острови. Вирахував Судзукі й зріст знайденої людини –
близько 150 см.

У 1961—1962 рр. Судзукі керував розкопками у місті Хамакіта (префектура Сідзуока), де знай-
шов у каменоломні Негата уламки ще одного палеолітичного жіночого кістяка рівня Homo sapiens,
який мав уже морфологічні риси, близькі до носіїв культури Дзьомон.

Описав Судзукі у своїй книзі й знахідку так званої людини з Мінатогави (мінатогавантропа),
рештки якого знайшов і продатував (визначивши вік — 20 тис.  років) археолог Моріяма Морітака
при розкопках на острові Окінава. Це дало Судзукі право твердити, що заселення Японських ост-
ровів йшло з півдня на північ, а джерелом поширення людини вважати Південно-Східну Азію.

Ще одним дослідником, який захищає мікроеволюційну теорію, є антрополог Суда Акійої. Ще
у 1950 р. він опублікував книгу “Рюкюсці з точки зору антропології” [Ніхон цусі 1993, 101—105], де
спробував дослідити зміни, що їх пережили аборигени архіпелагу Рюкю (префектура Окінава) по-
чинаючи від палеоліту до сучасності, й прийшов до висновку: окінавці не зазнали таких морфолог-
ічних і культурних перетворень, як мешканці островів Хонсю й Кюсю, через кліматичну специфіку
Рюкюської окраїни Японії. Проте це, на його думку, говорить лише про те, що рюкюсці є регіональ-
ним південним підвидом великояпонського етносу, оскільки подібність окінавців до мешканців півдня
Кюсю й Сікоку не викликає сумнівів.

Продовжив аргументацію концепції поступових змін Судзукі Хісасі після завершення у 60-х
роках ХХ ст. сенсаційних розкопок на півострові Міура (префектура Канагава), де під його керів-
ництвом були досліджені пам’ятки часів пізнього Дзьомону й раннього Яйої. Там було знайдено
велику кількість кістяків, що мали незначні антропологічні зміни в будові тіла: вищий від поперед-
ників зріст, менший надбрівний валик, альвеолярний прогнатизм тощо, причому кількість цих кістяків
виявилася настільки значною, що Судзукі знову відніс це на користь мікроеволюційних змін, які
праяпонці почали переживати саме на схилі епохи Дзьомон. Як наслідок, у праці “Від викопних
решток приматів до японців” (1971) [Судзукі Хісасі 1971, 38—64] він виклав нові аргументи на
користь теорії поступових змін. Судзукі твердить, що процес становлення японського етносу відбув-
ся ще за часів палеоліту, коли переселенці з Південно-Східної Азії, зазнавши певних змін, розсели-
лися по всій Японії, створивши на островах окремі замкнуті колективи. Цим можна пояснити на-
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явність локальних варіантів культури Дзьомон при спільному корінні усіх праяпонців, а також певні
морфологічні особливості вказаних колективів. Надалі, як вважає Судзукі, під впливом часу та на-
вколишнього середовища ці зміни набули тотального характеру (за часів Яйої), а отже серед антро-
пологічних пращурів японців він не бачить істотного внеску “міфічних” за його словами яйоївських
мігрантів. Отже, за Судзукі, великомасштабних переселень до островів Японії не траплялося вже з
часів палеоліту. Якщо ж й існували якісь міграції з континенту на архіпелаг у III ст. до н.е., то вони
були незначними, а самі прибульці були швидко асимільовані аборигенами.

Концепція Судзукі вважалася близькою до істини аж до кінця 70-х років, однак після розко-
пок, проведених у Західній Японії, наявність великої міграційної хвилі з материка на світанку доби
Яйої вважається остаточно доведеною. Проте наукову продуктивність зберігає інший здобуток теорії
поступових змін: врахування важливого фактору еволюційних змін при дослідженні етногенезу
японців, чого майже не знали прибічники теорій почерговості й гібридизації.

Дещо осторонь від згаданих концепцій стоїть “біструктурна” теорія Ханіхари Кадзуро, який
виступив на початку 90-х років з ідеєю примирити апологетів концепцій гібридизації та мікроево-
люції в межах єдиної синкретичної концепції японського етногенезу. Як професор кафедри антропо-
логії Токійського університету, він тривалий час притримувався теорії поступових змін Хасебе—
Судзукі, досліджуючи в руслі цієї концепції питання становлення монголоїдної раси, а також по-
дальшої її диференціації [Ханіхара Кадзуро 1984, 20—81]. Зокрема, на думку Ханіхари, протомонго-
лоїдами можна вважати вже людей з Верхньої печери (Чжоукоудянь) та з Лю Цзяну (Південний
Китай), яких відносять до 45—30 тисячоліть до н.е. Відповідно, Ханіхара вважає, що саме у Півден-
но-Східній Азії рано склалися ідеальні умови для проживання, що спричинило концентрацію там
людських істот – пращурів усіх монголоїдів (Ханіхара називає їх архаїчними азіатами). Далі, за
його концепцією, ці праазіати почали просуватися на північ, де під впливом кліматичних умов у них
зменшилася пігментація шкіри, звузилися очі, зменшилося та випрямилося волосся та мінімізувала-
ся в сибірських морозах рельєфність обличчя, що і дало в результаті ідеальний монголоїдний тип
людини у вигляді тунгуських племен. І лише 10-м тисячоліттям до н.е., прив’язавши це до танення
льодовика, Ханіхара датує розселення нових монголоїдів на південь, які, змішавшись з архаїчними
азіатами, утворили низку гібридних расових груп.

Стосовно ж Японії, Ханіхара датує її заселення архаїчними монголоїдами 20-м тисячоліттям
до н.е. У пізньому палеоліті до них додалися нові монголоїди – північні мігранти. Це й була найбіль-
ша міграція в історії Японії, яку зупинило тільки підвищення рівня океану (через танення криги) та
відповідне острівне відокремлення Країни вранішнього сонця від материкової Азії. Так на Японсь-
ких островах зустрілися дві гілки монголоїдів, що змішуючись утворили японський расовий тип.
Що ж до присутності китайців і корейців на півночі Кюсю та півдні Хонсю, то її Ханіхара визнає,
проте датує вже часами нашої ери і вважає, що наслідками такої присутності були зміни виключно
культурні, а не антропологічні. Айнів же і рюкюсців Ханіхара зарахував до тих архаїчних монго-
лоїдів, які не підпали під мікроеволюційні зміни часів Яйої, а тому антропологічно близькі до корі-
нних етносів тихоокеанського регіону – насамперед, до філіппінських негриттів з о. Лусон та  пол-
інезійців.

Проте з кінця 80-х років Ханіхара Кадзуро почав міняти свої погляди на японський етногенез,
і в 1990 р. результатом його нових досліджень та переосмислень стала праця “Новий погляд на
походження японців” [Ханіхара Кадзуро 1990, 51—98], де він категорично відкинув теорію послідов-
них змін та спробував розглянути проблему етногенезу японців комплексно – в контексті становлен-
ня інших етнічних груп Азії. У результаті зазнали змін його погляди на початок заселення Японсь-
ких островів. Тепер Ханіхара стверджує, що в палеоліті змішані групи архаїчних і нових монго-
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лоїдів не заселяли Японію, а заселили Південний Китай, а вже їхні “гібриди” залюднили Японію,
давши початок культурі Дзьомон. Прихід же пізніших переселенців лише прискорив формування
нової спільноти Яйої, однак не вплинув на цей процес принципово. Сьогоднішній японський етнос
Ханіхара Кадзуро оцінює як біструктурний, оскільки він включає як японців Центральної Японії
(хондодзін), так і японців з південно-східними рисами (тип Сацума), до яких належать айни та
окінавці – невід’ємна, за Ханіхарою, частина японського етносу.

Отже питання походження японців залишається відкритим для японських етнологів, і можна
сподіватися, що лише нові джерела (кількість яких останніми роками динамічно збільшується) доз-
волять у майбутньому японським дослідникам вийти на спільну загальновизнану концепцію влас-
ного етногенезу.
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