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ВІЙНИ IX ст. В КИТАЇ

Феномен селянських воєн як пікового соціального катаклізму неодноразово привертав увагу
дослідників, проте тривалий час його аналіз здійснювався дещо однобоко. І зокрема це стосується
причин поразки повстанців у їхній боротьбі проти регулярних військ пануючого режиму.

Традиційна історіографія даного питання завжди базувалася на начебто непогрішимому
постулаті про те, що причиною поразки всіх селянських воєн в історії людства (в тому числі
Селянської війни 874-884 рр. під проводом Ван Сяньчжи та Хуан Чао) була неорганізованість та
анархічність її учасників, відсутність у повстанців чіткої програми дій, “роздробленість, обме-
женість й організаційна розхлябаність, притаманні селянству” [Очерки... 1959, 252].

Автор вже висловлював свою думку стосовно організаційних начал Селянської війни IX
ст. у Китаї на сторінках журналу “Східний світ” [ Рубель 2000, 135-144], тому дозволить собі
лише коротко навести основні висновки, до яких привели його документальні першоджерела з
означеної проблеми. Повстання, кероване Ван Сяньчжи та Хуан Чао, являло собою добре підго-
тований та організований лідерами тогочасного кримінального світу антидержавний заколот.
“Його учасники мали конкретну програму дій, яка передбачала формальне збереження існуючої
імператорської династії Тан, поголовне винищення всіх чиновників і тотальне знищення усіх
китайських міст, що символізували в очах селянства ненависну регіональну систему влади та
були, з точки зору більшості сільських виробників, скупченням дармоїдів, яких село змушене
чомусь годувати без будь-якої для нього користі й потреби” [Рубель 2000, 144]. Саме під цими
гаслами йшли повстанці від перемоги до перемоги, саме заради втілення в життя цих ідей до
мафіозних організаторів означеного повстання приєдналися до 600 тисяч селян [Сінь Тан шу
2000, 49], і саме під цими знаменами досягла селянська армія Хуан Чао найбільшого свого усп-
іху: взяла на рубежі 880—881 р. з боями столицю тогочасної китайської імперії Тан місто Чан’-
ань. І раптом тоді ж почався швидкий занепад повстанського руху, який завершився невдовзі
повним розгромом Селянської війни. Що ж стало причиною такого блискавичного краху багато-
тисячних повстанських армій, котрі ще за кілька місяців до того не мали собі рівних на полях
“Піднебесної”?

В існуючій історіографії причини ледь не миттєвого розгрому армій Хуан Чао подаються
доволі розпливчасто. Історики Китайської Народної республіки вважають, що винними у приду-
шенні селянської війни були, насамперед, “поміщики й багате селянство”, котрі, створивши “ре-
акційні збройні загони, йшли у гори, будували укріплення, звідки нападали на війська Хуан Чао”,
внаслідок чого “постачання повстанської армії було порушене, що викликало серйозну продо-
вольчу кризу”[Очерки… 1959, 252]. Не знімають вони частину вини за поразку і з “керівників
повстанців”, які виявилися “недостатньо пильними стосовно замислів ворога” і тому прогледі-
ли у власних рядах зрадників, котрі невдовзі переметнулися на бік офіційної династії Танів”
[Очерки… 1959, 252]. Нарешті, вирішальною причиною розгрому Селянської війни визнається
китайськими істориками уже згадана “роздробленість, обмеженість та організаційна розхля-
баність, притаманні селянству”, а також “тлітворний вплив міського життя” на простодушних
селян, що спричинив серед них “чвари й розкол” [Очерки… 1959, 252]. Правда, незрозумілим
залишається, чому усі ці вади сказалися на повстанській армії та її керівниках тільки після пере-
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можного взяття столиці, в той час як раніше багатотисячне селянське військо вражало регулярну
армію непоганою дисципліною, зразковою “пильністю” керівництва та високим бойовим ду-
хом, а “тлітворний вплив міського життя” ніяк не міг на нього вплинути у жодному з попередньо
захоплених Хуан Чао міст (включаючи такі міста-гіганти, як багатий порт Гуанчжоу чи друга
столиця імперії – Лоян)?

Приблизно в такому ж руслі пояснювала причини поразки Селянської війни Хуан Чао ра-
дянська китаїстика. Мовляв, “найуразливішими сторонами повстання були неміцний зв’язок по-
встанців з селянськими масами (?, адже мова йде про селянську війну. – В.Р.) та невміння ство-
рити нову організацію. Повстанці Чан’аня не встановили зв’язків з рухами в інших провінціях”
[История…1987, 179], а в результаті танський уряд зумів мобілізувати регулярну армію, запро-
сив на допомогу “кінноту кочових племен” [История…1987, 179] і розгромив військо Хуан Чао.
Зіграло свою негативну роль, за версією радянських істориків, і “феодальне переродження час-
тини повстанської верхівки”, а також “факти зради серед феодальних попутників руху” [Исто-
рия… 1970, 227], але що мається на увазі під “феодальним переродженням” і які-такі “фео-
дальні попутники” зрадили селянство в означених працях не уточнено. І лише академічна ра-
дянська 10-томна “Всемирная история” пером академіка Н.І. Конрада звертає увагу на те, що
коли “Хуан Чао проголосив себе імператором”, це “одразу ж послабило його зв’язок з тими сила-
ми, що його підтримували”[Всемирная… 1957, 283], однак що це за сили і чому їм не сподоба-
лося проголошення Хуан Чао імператором? Про це промовчав навіть академік Н.І. Конрад.

Нарешті, сучасне російське сходознавство взагалі не акцентує особливу увагу на причинах
поразки Селянської війни, пояснюючи це лише тим, що “повстанські вожді, які прийшли до
влади, виявилися не в змозі запропонувати щось принципово нове”, а тому, коли “сили старої
аристократії, прикликавши на допомогу іноземні війська, у 883 р. видавили Хуан Чао зі сто-
лиці”, подальше придушення повстання вже не становило проблем для влади [История… 1995,
162]. Та якщо нічого принципово нового лідери повстання не пропонували, як тоді їм вдалося
протягом 10 років водити за собою в бій сотні тисяч озброєних селян? І чому тільки в Чан’ані ця
вада війни проявилася настільки трагічно для повстанців?

Завершуючи цей стислий аналіз історіографії проблеми, можна зробити лише один висно-
вок: усі автори одностайно визнають, що початок розгрому Селянської війни Хуан Чао припадає
на момент захоплення повстанськими військами китайської столиці Чан’аня, але причини цього
на диво блискавичного краху так ніким із дослідників і не розкриваються.

Які ж руйнівні зміни пережила селянська армія в Чан’ані?
Перш ніж відповісти на дане питання варто спочатку ще раз пригадати соціальну програ-

му повстання, за втілення в життя якої на момент переможного взяття столиці вже кілька років
воювали селяни. Складалася ця програма з трьох основних пунктів:

1. Збереження імператорської династії Тан (оскільки з точки зору селянської свідомості
винні в усіх бідах народу виключно “жадібні й ненажерливі” чиновники, а “добрий цар” Син
Неба Сі-цзун (тогочасний танський імператор) просто “нічого не знає” про скрутне життя підда-
них через те, що “сановники усе це приховують” [Сінь Тан шу 2000, 46] від “справедливого
правителя”).

2. Поголовне винищення всіх чиновників (“винних” в усіх несправедливостях).
3. Знищення усіх міст Китаю разом з усім міським населенням (котре сприймалося селя-

нами скупченням дармоїдів, яких село незаслужено “годує”, не отримуючи від цього ніякої ко-
ристі).
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Означена програма методично втілювалася в життя повстанцями в усіх захоплених ними
районах країни і в повній красі виказала себе після взяття армією Хуан Чао столичного Чан’аня:
“За кілька днів почався великий грабунок. Людей зв’язували, били батогами й захоплювали їхнє
майно. Це називалося “очищенням предметів”. Багатіїв роззували та проганяли босоніж. Усіх
затриманих чиновників убивали, підпалювали будинки, якщо не могли там нічого знайти, і всіх
князів та шляхетних людей знищували” [Сінь Тан шу 2000, 51]. “Повернувшися до столиці, Хуан
Чао, розлютований тим, що народ вітав імператорські війська, влаштував різанину. Убили 80
тисяч, вулицями кров текла потоками, так що через них можна було переправлятися, немов че-
рез ріки. Це він називав обмиванням міста” [Сінь Тан шу 2000, 53]. Такі дії цілком відповідали
програмним настановам Селянської війни й тому нікого в таборі Хуан Чао не дивували, однак
подальші акції селянського ватажка вимагають уважнішого аналізу.

Джерела описують діяльність Хуан Чао в захопленому Чан’ані з різним ступенем деталі-
зації, однак сутність його вчинків в усіх документах співпадає до дрібниць. Історичний серед-
ньовічний роман “Нове пінхуа з історії усіх П’яти династій”, створений на базі автентичних
джерел невідомим автором в сунську епоху (тобто через кілька століть потому), зазначає, що
“Хуан Чао взяв Чан’ань, винищив всіх, хто залишився в місті, родичів танського імператорсько-
го роду, увійшов у палац і проголосив себе імператором Великої Ци” [Пінхуа... 2000, 24], чим
уже показово відкинув перший пункт соціальної програми повстання. Але цим справа не скінчи-
лася, і тут якісно детальнішу та вкрай цінну інформацію стосовно ситуації в Чан’ані після само-
проголошення Хуан Чао імператором дає офіційна китайська хроніка “Нова Танська історія”:

“Хуан Чао обрав своєю резиденцією палац Тайцин, і після ворожіння про минулий день
він, узурпувавши трон, проголосив себе в залі Ханьюань імператором династії Да Ци... Було
проголошено амністію. (Для років правління) прийняли гасло Цзіньтун і вирішили князів та
чиновників від третього рангу й вище усунути, від четвертого рангу й нижче – повернути
(на їхні посади) (що протирічило другому пункту соціальної програми повстання. – В.Р.). Було
проголошено, що Хуан Чао отримав від Неба велику долю, мудрість, прозорливість та світлий
розум і що віднині він – імператор Сюаньу, а його дружина Цао – імператриця. ...видали наказ,
який забороняв воякам беззаконні вбивства людей (що прямо заперечувало третій пункт по-
встанської програми. – В.Р.). Так усіх воєначальників зробили чиновниками, але їхні підлеглі...
за ними не пішли (що й не дивно, після таких наказів. – В.Р.) [Сінь Тан шу 2000, 51—52].

Отже виходить, що після взяття Чан’аня Хуан Чао відмовився від усіх своїх попередніх
обіцянок: він ліквідував імператорську династію Тан, поновив діяльність чиновництва (причо-
му найненависніших для повстанців місцевих чиновників низького й середнього рівня, котрі
конкретно збирали з простолюду податки та викликали його невдоволення кращим рівнем жит-
тя по сусідству, взагалі повернув на попередні посади), а також заборонив своїм воякам-повстан-
цям “беззаконно” убивати людей – тобто припинив винищення міст з усіма мешканцями. Якою
ж могла бути реакція повсталих селян на такі вчинки керівників? Зрозуміло, чому “їхні підлеглі
(тобто селяни-повстанці)... за ними (тобто за вождями селянської війни) не пішли”.

Результат несподіваних для більшості повстанців наказів новоспеченого “імператора” ви-
явився катастрофічним для армій Хуан Чао: “Більша частина війська Хуан Чао – сім-вісім час-
тин з десяти – зрадила його” [Пінхуа... 2000, 28], а отже можна цілком впевнено стверджувати,
що вже за кілька місяців Хуан Чао покинули майже всі селяни. Але у вже згаданій статті, присвя-
ченій початку Селянської війни IX ст. у Китаї [Рубель 2000, 135—144], автором було доведено,
що організатором цього вибуху всенародної непокори став злочинний світ тогочасної “Підне-
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бесної”, а точніше – мафіозні кримінальні угруповання солеконтрабандистів, керовані визнач-
ними “авторитетами” даного незаконного промислу, якими й були ініціатор повстання Ван Сянь-
чжи та його найближчий поплічник, а з часом – керівник Селянської війни Хуан Чао. І тут вини-
кає питання: а якою була реакція на дії Хуан Чао-імператора його колишніх колег—підлеглих по
кримінальному бізнесу, бандитів-солеторговців (Шан Жана, Чжао Фана, Шан Цзюньчжана, Чай
Цуня та ін.).

Джерела свідчать, що наприкінці кривавої епопеї біля Хуан Чао лишилося менше тисячі
прибічників, а врешті-решт – взагалі самі родичі [Пінхуа... 2000, 55]. Куди ж поділися тисячі
кримінальних соратників Хуан Чао?

Джерела одностайно свідчать, що майже всі вони після чан’анських указів свого лідера
швиденько перейшли на бік законної династії Тан і потім завзято воювали проти свого колишнь-
ого “авторитета” Хуан Чао, але чому?

Документи однозначної відповіді на таке запитання не дають, адже про своїх найближчих
поплічників по криміналу Хуан Чао начебто не забув. Уже ставши “сином неба” вождь селянсь-
кої війни обдарував їх найвищими державними посадами в своєму уряді, попризначав їх акаде-
міками і навіть поприсуджував п’ятистам найактивнішим своїм командирами почесні звання
“заслужених підданих” [Сінь Тан шу 2000, 51—52] – а ті у відповідь майже поголовно перемет-
нулися до Танів... Якась неув’язка...

Китайські хроністи пояснювали таку поведінку селянських ватажків з кримінальним ми-
нулим або особистим конфліктом з власне Хуан Чао, або тим, що у цих людей прокинулася совість,
і вони зрозуміли, де правда, а де зло. Мовляв, Чжу Вень  покинув Хуан Чао, бо той почав залиця-
тися до його дружини [Пінхуа... 2000, 27], Шан Жан і Ге Цунчжоу раптом усвідомили, що “якщо
ми обидва повернемося під владу великої Тан, ми оберемо (правильний) шлях” [Пінхуа... 2000,
30] тощо. Однак не міг же Хуан Чао залицятися до усіх дружин усіх своїх полководців водночас.
Чому ж совість “заговорила” в них лише після захоплення Чан’аня?

А відповідь на це питання доволі проста і дав її сам Шан Жан – один з найближчих підруч-
них Хуан Чао, його побратим і соратник, який зрадив свого псевдоімператора ледь не в перших
рядах. Ось прямий текст його претензій до Хуан Чао: “Після того, як ти став імператором, брате,
ти став занадто безжалісним... Ти захопив скарбницю, чоловіків і жінок, але не поділився нічим
з військом” [Пінхуа... 2000, 27]. Ось вона відповідь: “Не поділився!” (навіть сленг з криміналь-
ного середовища). Хто ж буде спільно з таким поплічником бандитувати?

Таким чином, аналіз документів свідчить, що причиною розгрому повстанської армії Хуан
Чао стала не “розхлябаність селянства” і не “тлітворний вплив міста” на ніжні повстанські душі,
а те що самі вожді Селянської війни після захоплення столиці відмовилися від своїх же (хай і
кровожерливих) обіцянок селянам, та ще й ошукали один одного на грошах. Військо Хуан Чао
просто розбіглось, покинуло свого ватажка (і цілком заслужено), а тому й зайняли танські війська
(до яких приєдналася частина колишніх повстанців та запрошені за участь у здобичі кочовики
півночі) Чан’ань 883 р. майже без опору з боку “бунтівників”, що сповна характеризує і “щирість”
їхніх керівників, і впевненість самих селян у  власній “правоті”.

Та думається, аналіз краху Селянської війни IX ст. у Китаї був би неповним без уваги до
долі самого Хуан Чао після того, як цей імператор, покинутий і селянами, і бандитами, змуше-
ний був тікати з Чан’аня. В існуючих джерелах зустрічаються три версії долі Хуан Чао після
розгрому повстання.

Першим з цього приводу висловився Лі Кеюн – хан тюркського народу шато, котрий на
запрошення Танів взяв участь у розгромі повстання в обмін на військову здобич. Одразу після
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вигнання повстанців зі столиці він поспішив доповісти імператору, що “тільки-но з допомогою
Неба взятий Чан’ань; головний злодій (тобто Хуан Чао. – В.Р.) поклав свою голову, храм предків
імператора знову в безпеці” [Пінхуа... 2000, 37]. Однак інформація про загибель Хуан Чао під
час взяття столиці урядовими військами виявилася занадто оптимістичною, тому що вже на по-
чатку наступного 884 р. “Хуан Чао зібрав залишки свого розгромленого війська – ще більше
десяти тисяч людей – і напав на Ченьчжоу” [Пінхуа... 2000, 35]. Фактично колишній лідер Се-
лянської війни спробував після чан’аньського розгрому повернути до себе селян старими гасла-
ми й обіцянками, а тому знову почав грабувати й руйнувати міста Китаю. Однак селяни, вже раз
ошукані Хуан Чао, відгукнулися на його заклики мляво (зібралося не більше десяти тисяч бажа-
ючих продовжувати боротьбу), а бандити (з якими їхній лідер “не поділився”) взагалі проігнору-
вали свого колишнього ватажка. В результаті після 300-денної безуспішної облоги міста Ченьч-
жоу “військо розбійників” зазнало цілковитої поразки і “було повністю розсіяне” [Пінхуа... 2000,
35], однак про подальшу долю самого Хуан Чао свідчення джерел принципово розходяться.

Традиційно в працях, присвячених даному питанню, на віру приймалася тільки версія, що
міститься в офіційній китайській хроніці “Сінь Тан шу” (“Нова Танська історія”). За даними
цього літопису, оточений з усіх боків урядовими військами Хуан Чао втратив всі надії на поряту-
нок і покінчив з собою. Правда, визнавалося, що в народі чутки про те, що Хуан Чао вижив, ще
довго гуляли, однак ставлення до них з боку історичної китаїстики було принципово недовірли-
вим. Мовляв, селяни завжди не хочуть вірити в смерть своїх ватажків, а тому й придумують
легенди про їхнє дивовижне врятування, “лякаючи” їхнім можливим поверненням своїх “гноби-
телів”. Та давайте розберемося з цим питанням дещо спокійніше...

Битву за владу Хуан Чао програв, бо намагався ошукати своїх прибічників, тому довіру
селян він втратив і був ними справедливо покинутий. Навіщо ж селянам його після цього ожив-
ляти?

По-друге, як конкретно і чому, за даними офіційних документів, загинув Хуан Чао? Інфор-
мація з цього приводу настільки важлива, що варто навести її дослівно: “Засмучений безвихід-
ним становищем, Хуан Чао звернувся до Лінь Яня1  зі словами: “Я хотів покарати непорядних
чиновників, які розкрадали країну, та очистити двір. Помилка моя полягала в тому, що завер-
шивши справу, я не пішов назад. Якщо візьмеш мою голову та піднесеш її Синові Неба, отри-
маєш багатство й шану, і на цьому не наживуться чужі люди”. Але Лінь Янь (так любив Хуан
Чао, що) не зносив навіть нетривалої його відсутності. Тоді Хуан Чао сам перерізав собі горло, а
Лінь Янь відрізав його голову та, обезголовивши його старшого брата Цуня, молодших братів Є,
Гуциня, Бінваня, Тунси, Хоубіна та його дружину, поклав усі голови в ящик і попрямував до Ши
Пу2 , проте в загоні тайюаньської та боеської армії його вбили і його голову разом з головою
Хуан Чао піднесли начальству. Ши Пу послав їх до імператорської ставки, а імператор наказав
виставити їх у кумирні” [Сінь Тан шу 2000, 55]. Таким чином, убив себе Хуан Чао, згідно з
офіційними документами, для того, аби врятувати від смерті іншу людину – свого племінника
Лінь Яня. Запитання: чи можна в це повірити, якщо мова іде про Хуан Чао – бандита-контрабан-
диста, главу мафіозного угруповання, на совісті якого кров сотень тисяч нещадно вирізаних
співвітчизників, який ошукав навіть бандитів заради грошей, який не поділився здобиччю навіть
зі своїми найближчими поплічниками? Чи може така людина убити себе заради того, аби “ба-
гатство й шана” дісталися іншому – хай навіть племіннику?

І другий момент: хто сказав, що в тому ящику, який відправили до імператора, лежить
голова саме Хуан Чао? Єдиним “свідком” самовбивства Хуан Чао був Лінь Янь, але голова його
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лежала в тому самому ящику поряд з іншими відрубаними головами всіх родичів селянського
ватажка. А отже, реально про те, що в ящику лежить голова убитого “головного злодія”, доповів
сам Ши Пу – генерал, якого послали на війну з повстанцями, аби він їх розгромив, і який за
вбивство Хуан Чао міг претендувати на всілякі нагороди від влади. Щось занадто вже зацікавле-
ний “свідок”!

А тепер подивимось, що казала про післявоєнну долю Хуан Чао народна чутка. Її зафіксу-
вав у своїх творах популярний китайський поет і прозаїк-фольклорист XIV—XV ст. Цюй Ю:
“Візьмемо Хуан Чао, - підняв заколот і зійшов на трон, не уникнути йому смерті, якби, програв-
ши справу, не поміняв обладунок на рясу, не обстриг волосся й не заховався. Це про нього сказа-
но: “Як відслужив залізний обладунок, ряса ченця стала одягом”... Ось вартий уваги приклад
мистецтва жити!” [Цюй Ю 2000, 57]. Іншими словами, після воєнної поразки Селянської війни
її лідер, за свідченнями самих селян, сховався від репресій у буддійському монастирі, де пере-
жив благополучно каральну різанину танських військ Ши Пу.

Звичайно, абсолютно достовірно з’ясувати справжню долю Хуан Чао після розгрому Се-
лянської війни IX ст. ми навряд чи колись зможемо, але унікальність даної ситуації полягає в
тому, що саме народна версія подальших подій викликає більшу довіру, в порівнянні зі свідчен-
нями офіційної хроніки, оскільки така поведінка просто більше відповідає характеру Хуан Чао
та краще корелюється з його минулим. Ну а пересидівши пік антиповстанських репресій в ото-
ченні буддійських кумирень (куди доступ імператорським військам, як до кожного монастиря ,
істотно обмежений), Хуан Чао міг цілком спокійно повернутися до своєї істинної професії –
солеторговця-контрабандиста. Адже і досвід, і круг знайомств, і що найголовніше гроші (якими
він “не поділився” з поплічниками після грабунку китайської столиці) у нього були в достатку...
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1 Лінь Янь – племінник (?) Хуан Чао, який служив при ньому ординарцем.
2 Ши Пу – командувач каральної танської армії, яка придушувала повстання.


