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Середньовічна японська літописно-
хронікальна традиція та класична історич-
на наука середньовічної Японії завжди
приділяли належну увагу клановому ас-
пекту соціально-політичної еволюції Краї-
ни вранішнього сонця. І це природно, ос-
кільки саме клановість визначала, як пра-
вило, цивілізаційне обличчя традиційної
суспільної структури Японії ще від часів
яматоської давнини. Не була в цьому плані
винятком державницька еволюція країни
в XII ст., яку саме з позицій міжкланової
боротьби описують усі середньовічні
японські джерела. Проте опис цей по-
дається середньовічними хроністами та
істориками з позицій тогочасної офіцій-
ної доктрини про виключно імператорсь-
ке в стратегічному плані керівництво усі-
ма державними процесами Країни врані-
шнього сонця з відтінком “божественності
та безперервності” японської імператорсь-
кої династії та її влади, що далеко не зав-
жди відповідало дійсності. Відповідно до
цього представлений у джерелах фактич-
ний матеріал стосовно встановлення
військово-самурайської диктатури Тайра
часто видає бажане за дійсне або взагалі
приховує окремі “темні місця” у відноси-
нах тогочасних японських можновладців
заради збереження ілюзії “божественно-
імператорського” характеру традиційної
японської державності. За таких обставин
лише системний метод реконструкції ми-
нулого із залученням проблемно-хроноло-
гічного методу опрацювання фактичного
матеріалу та критичного і порівняльного
методів роботи з документами дозволяють
у комплексі з’ясувати справжню кланову
“підноготну” гострої політичної бороть-
би за владу, що велася в Японії протягом
усього XII ст. і завершилася встановлен-
ням режиму легітимної самурайської дик-
татури.

Про події, пов’язані зі встановленням
диктатури Тайра, сповіщають середньовічні
японські джерела різних типів та різної

(враховуючи владні уподобання їхніх ав-
торів) політичної орієнтації. Найцінніши-
ми з них, з огляду на фактологічну інфор-
мативність, політичну обізнаність та кла-
нову поінформованість авторів, можна
визнати три джерела документального ха-
рактеру – науково-історичну працю
“Ґукансьо” (“Записки дурня”) Дзіена
(1155–1225), політичний трактат “Дзіно
сьотокі” (“Записки про правильне на-
слідування божественних імператорів”)
Кітабатаке Тікафуси (1293–1354), а також
авторський історичний роман “Хейке-мо-
ноґатарі” (“Повість про Тайра”) Юкінаґи
(XII–XIII ст.).

“Ґукансьо” заслужено вважається пер-
шою в японській історичній традиції пра-
цею науково-історичного характеру,
оскільки містить не лише хронологічний
опис подій, але й спроби їхнього концеп-
туально-теоретичного осмислення. Працю
вирізняють фактологічна насиченість і со-
лідна джерельна база – при її створенні
напевно були використані вагомі здобут-
ки попередньої літописно-хронікальної
традиції Японії. Важливо відзначити та-
кож і той факт, що створювались “Запис-
ки дурня” наприкінці XII – на початку
XIII ст., коли зберігалися документи й були
ще живі свідки подій, пов’язаних з при-
ходом клану Тайра до влади, що сприяло
надзвичайній інформаційній цінності оз-
наченого джерела. Однак не треба забува-
ти й інше: автор означених “Записок...” –
Йосімідзу Касьо (чернече ім’я – Дзіен
(“Круг благодаті”) очолював свого часу
впливову буддійську секту Тендай (“Не-
бесна основа”). Якщо пригадати, що під
час диктаторського правління Тайра було
зруйнувано багато буддійських монастирів
і вбито тисячі буддійських монахів (в тому
числі й адептів секти Тендай), цілком зро-
зуміло, наскільки негативно Дзіен ставив-
ся до Тайра. До цього треба додати, що
походив Йосімідзу Касьо з роду аристок-
ратів Фудзівара, котрі століттями виборю-
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вали у самураїв владу над Японією, тому
і з цих позицій ставлення Дзіена до тай-
рівського військово-самурайського дикта-
торства могло бути тільки абсолютно во-
рожим1 .

Не менш переконливим противником
режиму військово-самурайської диктату-
ри проявив себе за життя автор “Дзіно сьо-
токі” – Кітабатаке Тікафуса. Походив він
з родини придворних чиновників Мура-
камі-Ґендзі, котрі завжди пишалися своїм
аристократичним корінням2 , та ще й, бу-
дучи главою уряду “Південного двору”,
два десятки років безпосередньо воював
з прихильниками військово-самурайської
державності в часи Намбокутьо (війни
між прибічниками антисамурайської
“південної” та просамурайської “північної”
гілок японського імператорського роду,
(1336–1392), а отже, був не просто їхнім
противником, а категоричним ворогом, що
боровся зі зброєю в руках проти саму-
райської диктатури у будь-якій формі.
Крім того, його батько – Кітабатаке Мо-
росіґе – прийняв на схилі років постриг
буддійського ченця, тому з точки зору
“буддійських образ” у Тікафуси теж було
вдосталь причин описувати Тайра в суто
негативних тонах3 .

Нарешті – стосовно історичного рома-
ну “Хейке-моноґатарі”, створення якого
традиція приписує пензлю буддійського
монаха на ім’я Юкінаґа, котрий до прий-
няття чернечого постригу служив на по-
саді губернатора провінції Сінано. “Цу-
редзуреґуса” (“Записки з нудьги”) знаме-
нитого японського ченця-письменника
Кенко-хосі (Урабе Канейосі, 1283–1350)
повідомляють, що жив Юкінаґа за часів
екс-імператора Ґотоби (протягом 1184–
1198 посідав імператорський престол під
ім’ям тенно Такахіра) [Кэнко-хоси 1988,
418], який після прийняття постригу буд-
дійського ченця та офіційного зречення
імператорського трону боровся як інсей (екс-
імператор-інок) проти самурайського засил-
ля в політиці, аж доки не зазнав повної по-
разки від самураїв у 1221 р. (під час “сму-
ти років Сьокю”4 ). З цього можна зроби-
ти висновок, що писалася “Повість про
Тайра” знову ж “по гарячих слідах” після
тайрівської диктатури. При цьому автор
даного твору як колишній впливовий мож-

новладець та діючий авторитетний чер-
нець мав широкий доступ до джерел, був
у курсі багатьох двірських та навколодвірсь-
ких справ, що примушує з великою дові-
рою поставитись до наведеного в “Хейке-
моноґатарі” фактичного матеріалу. Але на-
лежав він до кола ображених Тайра буд-
дійських ченців та ще й користувався по-
кровительством “наставника Дзітіна”,
тобто вже згаданого автора “Ґукансьо”
Дзіена, котрий здобув посмертний титул
“наставника Дзітіна” своєю невтомною
службою на посаді глави буддійської сек-
ти Тендай. Отже, не викликає сумнівів
знову ж категорична антитайрівська на-
лаштованість Юкінаґи. Тим більше, якщо
він до чернецтва служив на високій посаді
губернатора, то за непорушними японсь-
кими традиціями був родовитого аристок-
ратичного походження, а тому й з цих по-
зицій мав недолюблювати Тайра за вдалу
спробу встановити в Країні вранішнього
сонця самурайську диктатуру, обмежую-
чи владні повноваження аристократичних
родів.

Таким чином, автори всіх трьох основ-
них джерел, в яких описується процес вста-
новлення військово-самурайської диктату-
ри Тайра, були з різних причин налашто-
вані категорично проти самурайського до-
мінування у політиці. Це примушує вкрай
обережно ставитись до будь-яких оцінко-
вих характеристик, які містяться у згада-
них документах, а також уважно придив-
лятися до їхніх пояснень кланової складо-
вої порушеної проблематики.

Незважаючи на те що всі згадані вище
автори в один голос стверджували, що ви-
щою владою в Японії завжди був імпера-
тор (тенно), наведений ними ж самими
фактичний матеріал категорично запере-
чує такі твердження. Зокрема, ще з часів
імператора Камму (781–806) японські
тенно втратили можливість вільно обира-
ти собі подружжя і змушені були змири-
тися із всесиллям клану Фудзівара в кад-
ровій урядовій політиці. “Ґукансьо” по-
відомляє з цього приводу: “Починаючи з
царювання Камму, нащадки Фудзівара
Каматарі служили на посадах міністрів, і
всі імператриці та імператорські матері
були з того часу нащадками Каматарі”
[Дзіен 1967, 149]. Відтоді, за свідченням
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того ж Дзіена, в країні “цілком перестав
діяти” правильний порядок імператорсь-
кого престолонаслідування, а жоден “імпе-
ратор не міг далі самостійно керувати дер-
жавними справами” [Дзіен 1967, 150]. У
результаті, доки імператор був малолітнім,
“діяв регент, а коли імператор ставав по-
внолітнім, регент ставав канцлером”
[Кітабатаке Тікафуса 1969, 142]. Отже, з
IX ст. рід тенно втратив реальну владу при
дворі, а  справами державного керів-
ництва розпоряджалися Фудзівара, які за-
володіли всіма міністерськими посадами
і, відлучивши імператорів від прийняття
державних рішень, дозволили своїм ном-
інальним “небесним монархам” займати-
ся виключно “проблемами прекрасного”
[Дзіен 1967, 188].

У такому режимі японський політичний
організм перебував до середини XI ст.,
адже і в правління імператора Ґосудзаку
(Ацунаґа, 1036–1045), як повідомляють
“Дзіно сьотокі”, “хоча імператор був лю-
диною мудрою, двірцевим урядом керував
регент (Фудзівара) Йоріміті, і не було навіть
натяку на те, щоб Ґосудзаку брав участь в
управлінні (країною)” [Кітабатаке Тікафу-
са 1969, 139].

Такий стан речей, звичайно, ніяк не
влаштовував імператорський рід. Ще на-
прикінці X ст. для боротьби за реальну, а
не церемоніальну владу імператори запо-
чаткували інститут своїх особистих “сек-
ретарів” (курандо), через яких спробува-
ли вирішувати державні справи, минаю-
чи фудзіварівських регентів, канцлерів,
міністрів, радників та інших підконтроль-
них останнім бюрократів рангом пониж-
че [Sansom 1981, 113–116]. Проте сумний
досвід політичного протистояння кланів
тенно й Фудзівара швидко довів, що вир-
вати владу з рук фудзіварівських регентів-
канцлерів та міністрів при дворі ніхто не
зможе. Ситуація ускладнювалася тим, що
з моменту прийняття в 702 р. кодексу за-
конів “Тайхорьо” (“Кодекс років Тайхо”5 )
традиційна японська державність розви-
валася в канонах “правової держави”
(ріцурьо кокка). Така державність приму-
шувала впроваджувати будь-які нововве-
дення в політичний організм країни вран-
ішнього сонця, виключно доповнюючи, а
не ламаючи існуючу державницьку систе-

му. Ось чому такий незвичний шлях для
повернення імператорському роду всієї
повноти державної влади обрав 71-й
японський тенно Ґосандзьо (Такахіто, пе-
ребував на престолі в 1068–1072 рр.).

“Ґукансьо” повідомляє з цього приво-
ду, що “Ґосандзьо відчував і розумів, що
люди не зможуть більше жити мирно,
якщо міністри діятимуть так само, як і
раніше: якщо в державі домінуватимуть
регенти й канцлери, а імператори зосеред-
жуватимуться лише на проблемах пре-
красного. Разом з тим він чудово усвідом-
лював, як погано (країні) бути без імпера-
тора, тому після зречення взяв у свої руки
керівництво державними справами в ролі
екс-імператора. ... Бажаючи правити в ролі
екс-імператора та зробивши це правилом
для всіх наступних імператорів, імператор
Ґосандзьо покинув, керуючись цим, пре-
стол і восьмого дня 12-го місяця
(1072 року) передав трон Сіракаві. Після
свого зречення екс-імператор Ґосандзьо
займався всіма державними справами...”
[Дзіен 1967, 188–189]. Кітабатаке Тікафу-
са додає до вказаного, що, ставши екс-
імператором, Ґосандзьо ще й “прийняв
постриг буддійського ченця“, після чого
“сила регентів Фудзівара сильно занепа-
ла й почало відновлюватися пряме імпе-
раторське правління“ [Кітабатаке Тікафу-
са 1969, 141]. Таким чином, прагнучи вир-
вати у Фудзівара владу, Ґосандзьо як гла-
ва імператорського роду номінально зрікся
в 1072 р. престолу (передав його старшо-
му сину Садахіто, що ступив на престол
під ім’ям Сіракава, 1072–1086), прийняв
сан буддійського ченця (заручившись тим
самим в антифудзіварівській боротьбі
підтримкою впливового буддійського чер-
нецтва) та звільнився в результаті від не-
обхідності співпрацювати з урядовцями
імператорського уряду (їм він логічно ра-
див давати вказівки “офіційному” тенно
Сіракаві, котрий за наполяганням батька
всіляко блокував роботу підконтрольного
Фудзівара “імператорського” апарату уп-
равління).

Відновлювати владні позиції імпера-
торського роду Ґосандзьо почав з пере-
розподілу земельного фонду. Для цього
імператорським указом (тобто указом
сина Ґосандзьо) безпосередньо при екс-
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імператорі було терміново створено
спеціальне відомство на чолі з “храните-
лем документів” (кірокудзьо). Туди кожен
користувач приватного маєтку (сьоену)
“повинен був подати документи щодо
права власності на маєтки”, причому указ
окремо уточнював, що “коли названі зем-
левласники подаватимуть до відомства
документів документи на право володін-
ня (на землю), вони не повинні надсила-
ти документи колишньому першому
міністрові (Фудзівара) Йоріміті” [Дзіен
1967, 194–195], котрий на той момент
обіймав посаду імперського канцлера.
Для захисту від можливих нападів з боку
невдоволених Фудзівара Ґосандзьо ство-
рив власну екс-імператорську гвардію
[Kitagawa 1987, 93].

Переділивши на користь імператорсь-
кого клану землю та захистившись влас-
ними збройними силами, “вельми розум-
ний” [Дзіен 1967, 199] Ґосандзьо явно поз-
бавляв рід Фудзівара реальної влади, що
не могло не стурбувати останніх. “Ґукан-
сьо” описує цю гризню за владу доволі
дипломатично: “Дурні міністри, що слу-
жили на перших посадах.., постійно вчи-
няли дії, які псували відносини між пра-
вителем (главою імператорської родини. –
В.Р.) і канцлером  або регентом” (тобто
главою клану Фудзівара. – В.Р.) [Дзіен
1967, 199]. Але не підлягає сумніву, що
мова йшла не про особисті вади поганих
міністрів, а про владу в країні та про конт-
роль над її землями, за що тенно й Фудзі-
вара билися на смерть.

У такий спосіб енергійний екс-імпера-
тор Ґосандзьо встиг, розвиваючи свій
успіх, перебрати на себе контроль за дер-
жавними витратами, підпорядкував собі
керівництво науково-освітянською політи-
кою (в цьому його підтримала буддійська
церква, якій фактично віддали тогочасну
японську науку й освіту під повний конт-
роль), запровадив у країні єдину систему
мір і ваги [Свиридов 1981, 37], але “за
браком часу він так і не зумів зосередити
на собі цілковите керівництво (країною)”
[Дзіен 1967, 190], оскільки через п’ять
місяців після свого “зречення” (тобто
після п’яти місяців активної боротьби очо-
люваної ним імператорської родини про-
ти фудзіварівського засилля у політиці)

Ґосандзьо раптово захворів і за два тижні
“покинув світ у віці 42 років” [Дзіен 1967,
189]. Враховуючи, що Ґосандзьо, судячи з
джерел, нічим особливим до того не
хворів, а за п’ять місяців свого “екс-імпе-
раторства” спромігся суттєво утиснути в
її владних повноваженнях лише родину
Фудзівара, цілком припустимо запідозри-
ти саме останніх у знищенні занадто енер-
гійного лідера імператорської родини. І
хоча точний виконавець убивства Ґосанд-
зьо, а також механіка його знищення (от-
рута, кинджал, удушення зашморгом?)
назавжди залишились таємницею, одне
заперечити не можливо: у смерті Ґосанд-
зьо були зацікавлені лише Фудзівара, а
тому саме вони й доклали, мабуть, основ-
них зусиль, аби нестарий та надзвичайно
діяльний (отже, фізично цілком здоровий)
екс-імператор раптово “покинув світ”.

Смерть Ґосандзьо дещо остудила
владні амбіції родини тенно, проте не-
надовго. Вже у 1086 р. імператор Сіра-
кава (старший син Ґосандзьо, тенно в
1072–1086 рр.) вирішив повторити спро-
бу свого покійного батька, тільки зробив
це, врахувавши сумний досвід енергійно-
го попередника. Отож, ставши, наслідую-
чи батька, екс-імператором та прийнявши
постриг буддійського ченця, Сіракава ви-
рішив не ризикувати життям в антифудзі-
варівських двірцевих інтригах, а покинув
столичний Хейан (сучасний Кіото) і пере-
їхав південніше від столиці, до монасти-
ря Хейдзан (Ходзюдзі), де збудував коло-
сальний палац Тоба-доно, створив влас-
ний двір, штат придворних і чиновників,
завів варту та інші атрибути влади [Дзіен
1967, 334], й почав звідси самостійно ви-
давати укази й закони та керувати поточ-
ними державними справами, ігноруючи
підконтрольний Фудзівара “імператорсь-
кий” столичний уряд. Тут, подалі від всю-
дисущих фудзіварівських очей та їхніх
можливих агентів-убивць, Сіракава засну-
вав окремий “уряд інсея” [Кітабатаке Тіка-
фуса 1969, 145], через органи якого “про-
довжував правити (країною) протягом по-
дальшого свого життя” [Кітабатаке Тіка-
фуса 1969, 141].

Ставши інсеєм, Сіракава поставив на
міцний союз із впливовими буддійськими
ієрархами, тому наказав побудувати в
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країні багато пагод і буддійських храмів,
заборонив убивати живих істот (викону-
ючи буддійську заповідь “не убий”) і
навіть побутом своїм намагався продемон-
струвати свою власну пробуддійську при-
хильність. Зокрема, якщо більшість того-
часних японців спала головою на захід (як
Конфуцій) або за синтоїстською тради-
цією на південь (напрям зеніту Сонця)
[Кэнко-хоси 1988, 374], то інсей Сіракава
спочивав виключно в позі Будди Шакья-
муні: на правому боці, головою на північ
і обличчям на захід [Кэнко-хоси 1988, 374,
470]. Підтримка буддійської церковної
верхівки, а також союзницька допомога з
боку бойових храмових загонів воєнізова-
них монахів вирішила суперечку родів
тенно й Фудзівара на користь перших.
Політичний розгром фудзіварівського кла-
ну довершила відставка й примусова ви-
силка до провінції Удзі колишнього канц-
лера Фудзівара Йоріміті, посаду якого “ус-
падкував його молодший брат Норіміті,
але реальної влади він уже не здобув. Від
часів Сіракави, коли двірцевий уряд пе-
рейшов під керівництво інсея, регенти
Фудзівара перетворилися тільки на номі-
нальних керівників, старі форми держав-
ного управління змінилися. Якщо раніше
імператорське управління (країною)
здійснювалося лише формально, а реаль-
ну владу мали регенти Фудзівара, то те-
пер вирішальну (політичну) перевагу
дістав інсей” [Кітабатаке Тікафуса 1969,
142]. Так у Країні вранішнього сонця
відбувся тихий державний переворот, коли
Фудзівара зберегли всі свої офіційні по-
сти при дворі тенно, залишилися на
закріплених за ними законом посадах
імператорських регентів, канцлерів,
міністрів і радників, навіть отримували
відповідні оклади [Reischauer 1990, 36],
але замість влади тримали надалі в руках
лише її тінь – реальну владу в країні пе-
рехопив інсей Сіракава.

Така ситуація, в свою чергу, вже не
влаштовувала Фудзівара, однак, доки
Сіракава був живий, влада інсея стояла не-
порушно. І тільки коли 1129 р. Сіракава
помер “у віці 77 років” [Дзіен 1967, 206],
а наступним правлячим інсеєм був прого-
лошений його син Тоба, Фудзівара знову
почали інтригувати за владу. В цей час на

імператорському престолі в Хейані сидів
тенно Сутоку (Акіхіто, 1123–1154). “Дзіно
сьотокі” описують передумови наступно-
го міжкланового конфлікту в верхніх еше-
лонах японської влади, як особисте непо-
розуміння між занадто честолюбним тен-
но Сутоку та його правлячим батьком –
інсеєм Тобою. Мовляв, “імператор Суто-
ку царював 18 років, але його стосунки з
екс-імператором Тобою були поганими, і
тому в 1154 р. він (змушений був) зректи-
ся трону” [Кітабатаке Тікафуса 1969, 145].
Можливо, частково так воно й було, та
якщо пригадати, що найбільшим впливом
в імператорському столичному уряді завж-
ди користувалися саме ображені на сис-
тему інсей Фудзівара, означений конфлікт
батька-інсея й сина-тенно виглядає дале-
ко не як сімейне непорозуміння. Аргу-
мент: у 1154 р. Тоба примусив свого стар-
шого сина Сутоку зректися трону і наступ-
ного року призначив тенно свого молод-
шого сина Ґосіракаву (імператор Масахі-
то, 1155–1158), а вже через рік «на сьо-
мий день після смерті старшого екс-імпе-
ратора Тоби (1156) почалася “смута
(років) Хоґен6 ”» [Кітабатаке Тікафуса,
146], в якій Сутоку спільно з главою фуд-
зіварівської родини Фудзівара Йорінаґою
намагався знищити свого брата – діючого
главу імператорського клану тенно Ґосі-
ракаву. Звичайно, в тому, що Сутоку прим-
кнув у наступній боротьбі за владу до
Фудзівара, міг бути і особистий апломб:
Сутоку був старшим від Ґосіракави сином
Тоби, а тому бачив себе наступним прави-
телем Японії. Але факт залишається фак-
том: спирався він у цій боротьбі на
підтримку Фудзівара, тому об’єктивно
боровся проти домінування імператорсь-
кої родини в політичному житті Країни
вранішнього сонця та сприяв відновлен-
ню владних потенцій амбіційних фудзіва-
рівських регентів, канцлерів і міністрів.

Саме в такій ситуації тотальної сму-
ти, в яку вкинули Японію міжкланові су-
перечки аристократичних родин тенно й
Фудзівара, за здобуття воєнно-політично-
го домінування в країні взялися військо-
во-самурайські клани, серед яких найпо-
тужнішими виявилися родини Тайра й
Мінамото7 .

Війна за диктаторську владу була для

Встановлення диктатури Тайра в Японії: політико-клановий аспект проблеми
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тогочасних самураїв (бусі) ще справою но-
вою, тому малодосвідчені в політичних
інтригах Тайра й Мінамото шукали легі-
тимного “виправдання” своїм владним ам-
біціям у показовій підтримці когось із ари-
стократичних претендентів на владу. Ви-
бирати можна було тільки між Фудзівара
й тенно, але імператорський рід в очах
більшості тогочасних японців залишався
уособленням вищої божественної влади,
тому не дивно, що більшість самураїв ви-
ступила під час “смути років Хоґен” на
боці Ґосіракави та його прибічників. Та-
ким виявився політичний вибір глави чер-
вонопрапорного самурайського клану Тай-
ра Кійоморі та одного з найвпливовіших
лідерів білопрапорного клану Мінамото
Йосітомо. Та далеко не всі самураї втру-
тились у протистояння на боці імперато-
ра Ґосіракави. Зокрема, значна частина са-
мурайського клану Мінамото на чолі з гла-
вою цього роду Мінамото Тамейосі (бать-
ком Йосітомо) примкнула до протилежно-
го табору Фудзівара, які легітимізували
свої владні претензії постаттю власного
“ставленика” із числа членів імператорсь-
кого роду – екс-імператора Сутоку.

Причини розколу в клані Мінамото ту-
манні. “Ґукансьо” пояснюють їх знову ж
особистим конфліктом, дипломатично заз-
начаючи: “Йосітомо вже кілька років не
мав приязних стосунків із своїм батьком
Тамейосі, проте це довга історія, яку ми
тут не будемо описувати” [Дзіен 1967,
220]. Можливо, Тамейосі вже тоді вбачав
у Тайра свого головного конкурента за
всеяпонське домінування і тому (керую-
чись принципом “ворог мого ворога – мій
друг”) свідомо виступив на боці блоку
Сутоку – Фудзівара, оскільки Тайра
підтримували їхніх ворогів, а Йосітомо
вважав, що спочатку треба знищити арис-
тократичну партію влади, а вже потім взя-
тись за владних конкурентів із числа влас-
не самурайських кланів. Добре відомий
лише результат: 1156 р. в Японії у боротьбі
за владу зійшлись у лобовому воєнному
протистоянні два політичні угруповання.
Одне діяло під егідою тенно Ґосіракави і
включало імператорський рід та вояків
самурайського клану Тайра, до якого
примкнула значна частина мінамотівських
самураїв на чолі з Йосітомо. Друге діяло

номінально від імені екс-імператора Су-
току, але в дійсності відстоювало владні
інтереси аристократичного клану Фудзі-
вара, а в воєнному плані спиралося на
решту мінамотівських самураїв, очолених
Тамейосі, проте кількість таких самураїв
була вкрай невеликою, оскільки навіть сам
Тамейосі на початку бойових дій з болем
визнавав: “Ми зовсім безсилі. Весь мій
клан пішов з Йосітомо та (перебуває) те-
пер в імператорському палаці. Зі мною
лише двоє моїх (інших) синів” [Дзіен
1967, 220]. Отож, сили противників навіть
на перший погляд були явно нерівними,
тому приймати бій у столиці Фудзівара не
наважилися. Вони почали зосереджувати
свої сили у провінційному містечку Оїдо-
но, чим остаточно постали в очах тогочас-
них японців як типові заколотники. Та й
тут офіційний імператор Ґосіракава не дав
“смутьянам” закріпитись і “направив туди
(Тайра) Кійоморі, Мінамото Йосітомо та
інших (вояків), (яким наказав) атакувати
позиції (змовників), очолених Сутоку.
Наступ імператорських сил виявився усп-
ішним” [Кітабатаке Тікафуса 1969, 146].
Загони фудзіварівсько-мінамотівських за-
колотників зазнали розгрому, Фудзівара
Йорінаґа був поранений в бою стрілою і
невдовзі помер, “екс-імператора Сутоку
(впіймали), постригли в (буддійські) мо-
нахи та відправили на заслання до
(провінції) Санукі” [Кітабатаке Тікафуса
1969, 146], а Мінамото Тамейосі потрапив
у полон до власного сина Йосітомо, де й
був за наказом останнього страчений. Ра-
зом з батьком Йосітомо наказав покарати
на горло дев’ятьох (!) своїх братів [Хиро-
аки Сато 1999, 134], намагаючись показо-
вою жорстокістю до власних співродичів
максимально дистанціюватися від тих
своїх “одноклановиків”, хто тримав у
“смуті років Хоґен” бік екс-імператора Су-
току. Але це йому не допомогло, і голов-
ним організатором розгрому змовників
був все одно визнаний Тайра Кійоморі
[Повесть…1999, 32].

Формальним результатом “смути років
Хоґен” став розгром очолюваної кланом
Фудзівара аристократичної антиімпера-
торської опозиції та остаточне відновлен-
ня всевладдя імператора Ґосіракави в ста-
тусі легітимного тенно та єдиного глави
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усього імператорського роду, але дійсність
виглядала для Ґосіракави зовсім не так рай-
дужно. Фактично розгром аристократичної
опозиції був заслугою самурайських
кланів, які після воєнної поразки аристок-
ратії перетворилися на найвпливовішу
військово-політичну потугу Країни врані-
шнього сонця. Як скупо зазначають з цьо-
го приводу “Дзіно сьотокі”, відтепер “де-
далі більшою повагою користувалися
військові, а авторитет трону ігнорувався.
Саме тому (імператорські) укази не діяли”
[Кітабатаке Тікафуса 1969, 149]. Єдиним
союзником, на підтримку якого міг реаль-
но розраховувати Ґосіракава, лишалися
буддійські монастирі, тому “після трьох
років царювання (тобто в 1158 р. – В.Р.)
Ґосіракава зрікся (престолу) на користь
офіційного спадкоємця (Нідзьо) та згідно
традиції отримав титул екс-імператора” і
знову спробував “керувати країною, як
інсей” [Кітабатаке Тікафуса 1969, 147],
тобто, як екс-імператор-інок буддійської
орієнтації. Однак самурайські клани спо-
чатку не надали цьому факту серйозної
політичної уваги, оскільки вирішували
важливіше для себе питання: якому з двох
самурайських кланів домінувати в країні.

Враховуючи, що під час “смути років
Хоґен” клан Мінамото розколовся, а Тайра
діяли єдиним фронтом, цілком природно, що
саме Тайра Кійоморі “вагоміше відзначили”
за результатами попередніх усобиць, а
“Мінамото Йосітомо дуже образився, бо
Кійоморі обійшов його (нагородами)” [Кіта-
батаке Тікафуса 1969, 148]. Тайра Кійоморі
отримав придворний ранг і став воєнним
комендантом столичної області Дадзайфу,
що дозволило йому перетворитися на абсо-
лютного мілітарного гегемона столичного
регіону, і саме незадоволенням Мінамото
Йосітомо вирішила скористатися розгром-
лена фудзіварівська аристократія.

Ідея використати “ображених” мінамо-
тівських самураїв для відновлення політич-
ного впливу аристократії належала главі
фудзіварівського клану Нобуйорі, який у
1159 р. “запропонував Йосітомо спільно
організувати заколот” [Кітабатаке Тікафуса
1969, 148]. Використавши момент, коли Тай-
ра Кійоморі зі своїми горлорізами здійсню-
вав паломництво до святинь храмового
гірського комплексу Кумано, що в провінції

Кії, збройні загони Фудзівара й Мінамото
захопили контроль над столицею, взяли під
домашній арешт екс-імператора Ґосіракаву,
а тенно Нідзьо оголосили своїм офіційним
главою, взявшись від його імені правити
країною. “Гукансьо” зазначають: “Підтри-
муючи імператора Нідзьо, (Фудзівара) Но-
буйорі взяв керівництво державними спра-
вами у свої руки” [Дзіен 1967, 229], але змов-
ники явно переоцінили свої сили та вплив.
Користуючись родинною солідарністю всіх
Фудзівара, до кола керівників виступу на-
магались залучити впливового буддійсько-
го монаха Фудзівара Мітінору (в чернецтві
носив ім’я Сіндзей), якому фактично підпо-
рядковувався в ті часи весь імператорський
уряд [Дзіен 1967, 225]. На нього поклада-
лося завдання перетягти на бік змовників
впливових буддійських ієрархів, однак
арешт Ґосіракави (інсея в статусі буддійсь-
кого ченця!) зробив категоричним ворогом
заколотників потужні буддійські храми
Японії, тому Сіндзей до заколотників не
пристав, за що “вояки (Нобуйорі) відруба-
ли Сіндзеєві голову і з тріумфом прибули
до столиці, пронісши її вулицями” [Дзіен
1967, 229]. Відтепер про підтримку буд-
дійських монастирів з їхніми значними
людськими, фінансовими та ідеологічними
ресурсами змовникам годі було й мріяти, а
коли “дізнавшись про заколот, Кійоморі при-
пинив паломництво й повернувся до сто-
лиці” [Кітабатаке Тікафуса 1969, 148], спра-
ву знову вирішили мечі тайрівських саму-
раїв. “Настрої двірцевих людей, що обійма-
ли (впливові) посади та брали участь у за-
колоті разом з Нобуйорі, змінилися” [Кіта-
батаке Тікафуса 1969, 148], що дозволило
тайрівським лазутчикам за сприяння “цент-
рального міністра Сандзьо Кіннорі, колиш-
нього першого міністра Санеюкі з Хаітід-
зьо та інших офіційних осіб нижніх рангів”
[Дзіен 1969, 230] викрасти та вивезти до
табору Кійоморі імператора Нідзьо й екс-
імператора Ґосіракаву. Відтепер тайрівські
вояки знову могли виступати від імені легі-
тимного імператорського правління, що ос-
таточно перетворило вояків Нобуйорі та
Йосітомо на типових заколотників, які ще й
поступалися “імператорським” військам
чисельністю. Пригадали Йосітомо і “гріх
батьковбивства”, після чого змовників по-
кинула більшість столичних чиновників
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(Мінамото Йосітомо полишили навіть його
особисті охоронці [Дзіен 1967, 234]), а решт-
ки “заколотників” були оточені та знищені
з мовчазного благословення буддійських
ієрархів. “Нобуйорі намагався втекти у
східні провінції, але його схопили й зітнули
голову. Йосітомо був страчений в Оварі, а
його голову виставили на привселюдний
огляд” [Кітабатаке Тікафуса 1969, 148]. Ос-
таннім актом “смути років Хейдзі”8 , як про-
звала події 1159 р. традиційна японська істо-
ріографія, стало проведене Кійоморі очи-
щення імператорського уряду від останніх
невдоволених його диктаторськими замаш-
ками, проте і тут лідер самурайського кла-
ну Тайра примудрився представити себе
прибічником законного імператорського
управління в особі інсея Ґосіракави: всіх
представників придворної аристократії, хто
намагався чинити опір тайрівському
політичному диктаторству, Кійоморі
відправив на заслання, оскільки вони “ви-
ступили проти Ґосіракави, бо той у всьо-
му слухався наказів Тайра Кійоморі”
[Кітабатаке Тікафуса 1969, 149].

Внаслідок кривавих подій 1156 й
1159 р. Тайра вдалося обезкровити клани
всіх своїх основних конкурентів. Зазнав
розгрому найвпливовіший аристократич-
ний клан тогочасної Японії Фудзівара, чиї
міністерські посади при імператорському
дворі Тайра змогли надалі активно пере-
брати на себе. Внутрішнім розколом і воєн-
ною поразкою завершилася на тому етапі
боротьба за політичне домінування для по-
тужного військово-самурайського клану
Мінамото, чиїх “дорослих вирізали, ма-
лолітніх відправили на заслання і про них
ані слуху, ані духу” [Сказание…2000, 10].
Істотно послабились політичні позиції
імператорської родини, яку постійно роз-

1 Докладніше про біографію та політичні уподобання Дзіена див.: [Мещеряков 1989,
37–46].

2 Докладніше про роль аристократичного клану Муракамі-Ґендзі в історії Японії див:
[Рубель 1994б, 174–179].

3 Докладніше про життєвий шлях та політичні уподобання Кітабатаке Тікафуси див.:
[Рубель 1994а, 73–79].

4 Сьокю (“Увага до старовинних (традицій))” – ненґо (гасло правління) 1219–1222 рр.
5 Тайхо (“Великий скарб”) – ненґо 701–704 р.
6 Хоґен (“Зміцнення основ”) – ненґо 1156–1159 р.

дирали внутрішні конфлікти між імпера-
тором і екс-імператором. Правда, в Японії
ще залишалися впливові буддійські хра-
ми, котрі мали в своєму розпорядженні не
тільки авторитет науково-освітянських і
релігійних центрів, а й значні земельні во-
лодіння та потужні загони “воєнізованих
монахів” (сохей) [Мещеряков 1995, 336] і
“озброєних ченців” (акусо) [Meyer 1993,
57], але Тайра Кійоморі в усіх своїх діях
показово виступав від імені інсея Ґосіра-
кави як екс-імператора-монаха буддійсь-
кої орієнтації, що не давало буддійським
ієрархам можливості відкрито конфлікту-
вати з червонопрапорними самураями.
Так, використавши непрості міжкланові
суперечки, “Кійоморі повністю зосередив
у своїх руках управління країною, надов-
го захопив посаду головного міністра дер-
жавної ради, а його сини стали великими
міністрами й командирами лівої та правої
внутрішньої придворної гвардії. Більша
половина провінцій країни перетворила-
ся на тайрівські володіння, а багато при-
дворних посад і рангів були монополізо-
вані членами клану Тайра та за ними
закріплені. Зростання імператорського
авторитету фактично припинилося” [Кіта-
батаке Тікафуса 1969, 149–150]. В Японії
вперше встановився політичний режим
військово-самурайської диктатури, в рам-
ках якого при формальному збереженні
владних повноважень імператора й екс-
імператора реальним правителем Країни
вранішнього сонця став глава самурайсь-
кого клану Тайра Кійоморі, перед яким “як
гнуться під поривами вітру дерева і тра-
ви, так покірно схилялися... люди; як зем-
ля всотує дощові струмені, так усі на-
вколо смиренно виконували його накази”
[Повесть...1982, 34].

В.А. Рубель
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