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Karolina Broma-Smenda 
 
Władczynie w starożytnej Japonii 
 
 
 
„Droga japo!skiej kobiety” nie by"a "atwa ani wolna od dyskryminacji. W zale#-

no!ci od epoki status kobiety i jej funkcja w spo"ecze#stwie zmienia"y si$. Wspó"-
cze!nie pokutuje pogl"d, #e japo$skie kobiety s" dyskryminowane, a ich pozycja spo-
!eczna jest ni"sza ni" m#"czyzny. 

Jak by!o w staro"ytno#ci?1 Mo!na zaryzykowa" stwierdzenie, i! kobiety w staro-
!ytnej Japonii cieszy"y si# do$% du!ymi przywilejami (np. w porównaniu z sytuacj& 
kobiet w !redniowiecznej Europie). Powstaj"ce w ówczesnych czasach kodeksy rit-
sury! (japo!skie kodeksy prawa karnego i administracyjnego) regulowa"y sytuacj# 
prawn! kobiet. 

Co wi!cej, Chi"czycy, którzy przybyli do Japonii z poselstwem w III w., byli zas-
koczeni swobod!, jak! cieszy"y si# japo$skie kobiety. Zgodnie z etyk! konfucja"sk! 
kobiety by!y uznawane za istoty ni"szego rz#du. Tym wi#ksze by!o zdumienie Chi$-
czyków, gdy okaza!o si", #e rz$dy w kraju sprawuje kobieta. Zgodnie z konfucja%skim 
przys!owiem kobieta u w!adzy to „kura piej"ca o #wicie”, czyli ca!kowite odst!pstwo 
od normy i przyj!tych zasad. 

W latach 539-770 na japo!skim tronie zasiada"o dwudziestu cesarzy. W#ród nich 
znalaz!o si" sze#$ kobiet (dwie z nich dwukrotnie piastowa!y godno#$ cesarsk%): 
Suiko (pan. 593-628, nr 332 ), K!gyoku (pan.642-645, nr 35; powróci!a na tron w latach 
655-661 jako Saimei, nr 37),  Jit! (pan. 686-697, nr 41), Genmei (pan. 707-715, nr 43), 
Gensh! (pan. 715-724, nr 44) oraz K!ken (pan. 749-758, nr 46; powróci!a na tron  
w latach 764-770 jako Sh!toku, nr 48).    

Jednak cesarzowe panuj!ce mi"dzy VI a VIII w. to nie jedyne kobiety u w!adzy  
w dziejach staro!ytnej Japonii. Nale!y wszak zacz!" od pocz!tku, czyli od mitologii. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1Pos!uguj"c si# terminem staro$ytna Japonia mam na my%li okres od czasów najdawniej-

szych (tj. mitologicznych) to ko&ca epoki Heian, czyli mniej wi#cej do 1185 r. 
2 Numer panowania. 
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Amaterasu i Himiko 
 
W japo!skiej mitologii mo"na doszuka# si$ %ladów matriarchatu. Najwa!niej-

szym bóstwem panteonu sintoistycznego jest bogini Amaterasu. Jej imi! mo"na 
przet!umaczy" jako ‘Wielka i #wi$ta Bogini #wi$c%ca na Niebie’. 

Amaterasu zosta!a wydana na "wiat przez Izanagiego – bóstwo m!skie. Izanagi 
wraz z bogini! Izanami uznawani s! za demiurgów-twórców archipelagu japo!skie-
go. Dwaj bracia bogini to Tsukiyomi – bóg ksi!"yca oraz Susanoo – bóg burzy. 

Ojciec powierzy! Amaterasu we w!adanie Wysok" Równin# Niebios. Wraz z po-
cz!tkiem jej rz!dów nad Japoni! po raz pierwszy za"wieci#o $yciodajne s#o!ce. Bogi-
ni jako uosobienie S!o"ca jest zwi#zana z kultem solarnym, a co za tym idzie –  
z upraw! roli. Jako pierwsza zapocz!tkowa!a uprawy rolnicze, by wy"ywi# ludzi za-
mieszkuj!cych ziemi". 

 
Wzi!"a wi!c [Amaterasu – K. B.] ziarna prosa, pszenicy oraz fasoli i zasadzi!a na 
suchych polach, z kolei ry! posia"a na mokrych polach. […] Nast!pnie w"o#y"a so-
bie do ust jedwabniki i pocz!"a rozdziela# z nich w"ókno jedwabne. I tak oto zapo-
cz!tkowa"a sztuk# hodowli jedwabników3. 
 
Amaterasu jawi si! jako zapobiegliwa i gospodarna bogini. Jest uosobieniem 

pi!kna, dobra i m"dro#ci. Bogini nie tylko zapocz!tkowa"a pierwsze uprawy, uchodzi 
ona równie! za protoplastk" rodu cesarskiego, z którego wywodz# si" wszyscy cesa-
rze zasiadaj!cy na japo"skim tronie (#!cznie z obecnie panuj!cym cesarzem nr 125 
Akihito; na tronie od 1989). 

Do 1868 r. w Japonii obowi!zywa"a oficjalna historia kraju, wed"ug której po-
cz!wszy od wnuka bogini Amaterasu – ksi!cia Ninigi – panuje do dzi! jedna i ta sa-
ma dynastia cesarska. Ksi!"# Ninigi na rozkaz babki zszed! z Wysokiej Równiny Nie-
bios na ziemi! i zapocz"tkowa# dynasti! w#adców. Gdy boski wnuk by# gotowy, by 
wraz ze swoj! "wit! ruszy# w drog$, Amaterasu powiedzia%a: „Kraj japo&ski jest tym 
krajem, w którym powinni rz!dzi" nasi potomkowie. Ty id! i rz"d!! Tron cesarki 
trwa! b"dzie wiecznie jak niebo i ziemia i b"dzie rozkwita! po wsze czasy”4. 

Ninigi zszed! z niebios na wysp" Kiusiu, gdzie rozpocz#! swoje rz#dy. Powierzo-
ne mu przez babk! przedmioty: lustro, miecz i klejnoty s" uznawane do dzi! za regal-
ia w!adzy cesarskiej. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Nihonshoki (Kronika japo!ska), w: Nihon koten bungaku taikei (Kompendium klasycznej lite-

ratury japo!skiej), t. 1, Iwanami Shoten, T!ky! 1976, s. 102. 
4 Cyt. za: J. Tubielewicz, Mitologia Japonii, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 

1986, s. 64. 



W!adczynie w staro"ytnej… 189 

Za pierwszego cesarza uznawany jest wnuk Ninigiego – Kamuyamato Iwarehi-
ko. Po udanym podboju Japonii, w 660 r. p.n.e., osiad! w Kashiharze, gdzie rozpocz"! 
budow! stolicy. Kamuyamato panowa" 76 lat. Po#miertnie otrzyma! imi" Jimmu. Uz-
nawany jest za pierwszego cesarza Japonii i za za!o"yciela pa#stwa japo#skiego, 
albowiem od roku 660 p.n.e. liczy si! lata istnienia cesarstwa. 

Postaci! historycznie powi!zan! z Amaterasu jest szamanka Himiko, której 
imi! t"umaczy si! jako ‘ksi!"niczka s#o$ca’. Istnienie Himiko udokumentowane jest 
przez pierwsz! kronik" chi#sk! dynastii Wei. 

W przekazie Wajinden (Przekaz o ludzie Wa) chi!scy kronikarze opisuj" kraj 
Wa5. Nazwa ta najpewniej odnosi!a si" do lokalnego o#rodka w!adzy – królestwa 
(których by!o wówczas kilkana"cie rozrzuconych po ca!ej Japonii). Dzisiejszym bada-
czom trudno dok!adnie zlokalizowa" królestwo Wa, z powodu b!#du w opisie geogra-
ficznym. Wajinden opisuje flor!, faun!, spo"ecze#stwo i kultur! kraju Wa. Chi#scy 
kronikarze z dezaprobat! relacjonuj!, "e wojna, która toczy#a si$ w kraju Wa, zako%-
czy!a si" wraz z przej"ciem w!adzy przez kobiet" – Himiko. 

 
Wcze!niej w kraju tym [Wa] przez siedemdziesi!t albo osiemdziesi!t lat rz!dy 
sprawowa! król. Wybuch!a jednak rewolta i plemiona przez wiele lat atakowa!y si!-
bie nawzajem. Pó!niej w"adz# przej#"a kobieta. Nazywa si# Beimihu [Himiko –  
K. B.]. Posiada szama!skie umiej"tno#ci, dzi"ki którym sprawuje kontrol! nad 
swym ludem. Nie jest ju! m"oda, ale nie posiada m#!a. Jej m"odszy brat wspiera j$ 
w zarz!dzaniu krajem. Niewiele osób widzia!o j" od czasu, gdy zosta!a królow". 
Podobno us!uguje jej a" 1000 kobiet. Przed jej oblicze dopuszczony jest tylko jeden 
m!"czyzna. To on przynosi jej posi#ki i przekazuje wiadomo$ci6. 
  
Himiko by!a niezam"#na i posiada!a szama$skie zdolno%ci. Z kroniki dowiadu-

jemy si!, "e chroni#a j$ si#a zbrojna. Niestety nie wiadomo do ko%ca, jaki by! jej status 
– czy by!a tylko szamank", czy skupia!a pe!ni# w!adzy. Z pewno$ci" utrzymywa!a 
kontakty z Chinami, jej rz!d w 238 r. wys"a" poselstwo do cesarza Wei, który udzieli" 
jej sankcji konfucja!skiej. Tym samym Himiko otrzyma"a status trybutariusza wzgl#-
dem pa!stwa Wei. W 247 r. Himiko zwróci"a si# do cesarza Wei z pro$b% o pomoc, 
gdy! mi"dzy jej królestwem a „królem kraju Kuna” (kolejny lokalny o#rodek w$adzy 
na archipelagu japo!skim, po"o#ony na po"udnie od kraju Wa) dosz"o do konfliktu7. 
Nie znana jest odpowied! Chin i dalsze losy konfliktu. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5 Wajinden stanowi fragment Wei chih (Dzieje dynastii Wei), które z kolei s" cz#%ci" San kuo 
chih (Dzieje trzech królestw) skompilowanych w latach 280-297 r. 

6 T. Ishikawa (red.), Kokoro – The Soul of Japan, The East Publications Inc., Tokyo 1986,  
s. 257-258. 

7 Zob. C. Totman, Historia Japonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello&skiego, Kraków 
2009, s. 63. 
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Himiko dzi!ki swoim umiej!tno"ciom dobrze w#ada#a podleg#ym jej ludem. Jej 
mocnym punktem by!a si!a duchowa, któr" zdaniem chi#skiego kronikarza czerpa!a 
dzi!ki „uprawianiu drogi diab"ów”. Najprawdopodobniej zmar!a oko!o 248 r. Po jej 
!mierci w"adz# w kraju przej$" m#%czyzna. 

 
Podczas wojny zmar!a Beimihu [Himiko]. By j! uczci", pobudowano wielki kurhan. 
[…] Nast!pnie w"adz! po niej przej!" m#$czyzna, ale lud nie by" pos"uszny królowi. 
Wybuch!a wojna, podczas której zgin"!o ponad 1000 ludzi. Now# w!adczyni# zosta-
!a Yiyu [Iyo – K. B.] – 13-letnia kuzynka zmar!ej Beimihu. Wówczas w kraju zapa-
nowa! pokój8. 
 
Nowy w!adca zosta! zdetronizowany, a napi!cie w kraju opad"o, gdy na w"ad-

czyni! wybrano 13-letni! szamank" o imieniu Iyo. Chi#ska kronika opisuje j! jako 
spadkobierczyni! Himiko, kogo" w rodzaju jej córki. Podobnie jak jej poprzedniczka, 
Iyo zajmowa!a si" magi# i szamanizmem oraz utrzymywa!a kontakty z Chinami. 

Jak dalej potoczy!y si" losy Iyo i rz#dzonego przez ni# „pa$stwa”, niestety  
nie wiadomo. Mniej wi!cej od 266 r. przez kolejne 150 lat w kronikach chi!skich nie 
pojawia si! "adna wzmianka o kraju Wa – okres ten w dziejach Japonii nazywany jest 
„okresem zagadk!” z powodu braku "róde# historycznych.   

 
Cesarzowa Jingū 
 
Kolejn! kobiet!-w!adczyni" by!a legendarna cesarzowa Jing! (pan. 201-269). Nie 

wiadomo, czy istnia!a naprawd", czy na jej posta# z!o$y!o si" wiele legend i opowie%ci. Do 
1868 r. uznawano j! za pi"tnast! w#adczyni" Japonii, ale jej imi" zosta#o usuni"te z listy. 

Jing! by"a #on$ cesarza Ch!aia (pan. 192-200, nr 14), nieustraszonego i dzielnego 
wodza. Wed!ug kroniki Nihonshoki (Kronika japo!ska, 720 r.) ju! jako m"oda kobieta 
wyró!nia"a si# b"yskotliwym umys"em i wyj$tkow$ urod$. 

 
Mimo m!odego wieku by!a rozumna i b!yskotliwa. Jej lico by!o tak pi"kne, i# nawet 
jej ojciec by! zdumiony jej nadzwyczajn! urod!9. 
 
Najprawdopodobniej by!a szamank" – dlatego te! pojawiaj" si# teorie, !e ona  

i Himiko mog!y by" t# sam# osob#. 
Cesarz Ch!ai zmar" na Kiusiu, kiedy pojecha" na wypraw# zbrojn$ przeciwko 

zbuntowanym plemionom. Nihonshoki podaje, !e cesarz zosta! ukarany "mierci# za 
krn!brno"# wobec bóstw. Jing$ towarzyszy%a m&'owi w tej wyprawie. Jako szamanka 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 T. Ishikawa (red.), dz. cyt., s. 260-261. 
9 Nihonshoki (Kronika japo!ska)…, t. 1, s. 330. 
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mia!a kontakt z bóstwami, które odradza!y cesarzowi walk" z plemionami i sugero-
wa!y podbój kraju Silla (obecnie Korea). Cesarz nie us!ucha! ani bóstw, ani ma!"onki, 
za co zosta! pokarany "mierci#. Po "mierci m$%a, Jing! wzi"#a sprawy w swoje r"ce. 

Cesarzowa utrzymywa!a "mier# m$%a w tajemnicy i zaj$!a si$ rz&dzeniem kra-
jem w jego imieniu. Na pocz!tku spacyfikowa"a rewolt# plemion, a nast#pnie zaj#"a 
si! przygotowywaniem wyprawy do Korei. W tym czasie by"a ju# w zaawansowanej 
ci!"y, zwróci#a si$ wi$c do bóstw z pro%b! o powstrzymanie porodu, a! do chwili gdy 
wróci z Korei na Kiusiu. Bóstwa jej us!ucha!y. 

W celu opó!nienia porodu cesarzowa podwi"za#a sobie pod #onem kamie$. 
Jing! w m"skim stroju wyruszy#a na zamorsk$ wypraw", która, dzi"ki pomy%lno%ci 
bóstw zako!czy"a si# sukcesem. 

 
Zim!, dziesi!tego miesi!ca rozpocz"tego pod znakiem Drugiej Ziemi i Wieprza,  
w dniu Drugiego Metalu i Byka, wyruszy!a Jing" [Jing! – K. B] znad zatoki Wani. 
Zaraz te! bóg wiatru wzbudzi" wicher, a bóg morza podniós" fale. Wszystkie wielkie 
ryby morskie wyp!yn"!y na powierzchni" i otoczy!y statek. Wkrótce jednak powia! 
silny wiatr w pomy!lnym kierunku, tak "e "aglowce bez u"ycia wiose# ni sterów do-
p!yn"!y na falach bezpo#rednio do Shiragi10. […] Król Shiragi, dr!"c z przera!enia 
nie wie, co pocz!". […] Ze strachu odchodzi! od zmys!ów. Nagle powiedzia! przy-
tomniej!c. 
- S!ysza!em, "e na wschodzie jest kraina bogów, a zwie si# Dziedzin$ S!o%ca. Jest 
te! tam "wi#ty w$adca, a nazywaj% go Panuj%cym Bogiem. To niew%tpliwie s% woj.-
ska tego pa!stwa. Czy" warto wi!c wysy"a# nasze wojska i broni# si! przed nim?11   
 
Zwyci!ska cesarzowa powróci"a na Kiusiu i urodzi"a syna – ksi!cia Homud!. 

Przyrodni bracia ksi!cia chcieli usun"# Homud! i jego matk! z walki o tron. 
Cesarzowa wysz!a z tej walki zwyci"sko, poniewa# zyska!a przychylno"# bóstw 
spe!niaj"c ich #"-dania i funduj!c po"wi#cone im chramy. Homuda zosta$ cesarzem 
!jinem (pan. 270-310, nr 15).    

Z czasem lokalne o!rodki w"adzy zacz#"y rywalizowa$ o wp"ywy na terenie ar-
chipelagu japo!skiego. Od po!owy V do po!owy VI w. rozpocz!" si# okres dominacji 
w!adców z regionu Kinai (obecnie Kansai), nazywanych równie! w"adcami z Yamato. 
Wokó! rodu w!adców z Yamato, nazywanych !kimi ‘wielki pan’ skupione by!y rody 
mo!now"adców, które cieszy"y si! wysokim statusem spo"ecznym. Niektóre rody wy-
wodzi!y si" z dawnych federacji plemiennych, wcze!niej niezale"nych od Yamato. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Shiragi to zjaponizowana nazwa królestwa Silla. 
11 Fragment z ksi!gi IX Nihonshoki, w: W. Kota!ski, Dziesi!" tysi!cy li#ci, PWN, Warszawa 

2012, s. 57. 
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Inne za! wykszta"ci"y si# z grup podleg"ych, pe"ni$cych wyspecjalizowane funkcje 
wobec w!adców Yamato. 

W!adcy z Yamato wzmacniali swoj" pot#g# ekonomiczn!, polityczn! i militarn!.  
Z kontynentu zacz!li nap"ywa# imigranci (g"ównie z Pó"wyspu Korea$skiego i Chin), 
którzy byli bardzo cenionymi rzemie!lnikami. Cesarstwo chi"skie sta#o si$ wzorem 
do na!ladowania dla japo"skich „reformatorów”. Czynniki te sprawi!y, "e na wyspach 
japo!skich zacz"#a si" centralizowa$ w#adza. By# to d#ugotrwa#y proces, który zaowo-
cowa! powstaniem dworu z cesarzem jako w!adc"12. 

 
Cesarzowa Suiko (pan. 593-628, nr 33) 
 
Do ko!ca VI w. na dworze japo!skim dominowa" ród Soga. Przedstawiciele tego 

rodu byli zwolennikami buddyzmu. W 538 r. za panowania cesarza Kinmeia (pan. 
539-570, nr 29) buddyzm zosta! oficjalnie wprowadzony na wyspy japo"skie. Wa#ny 
jest równie! fakt, !e w ówczesnej Japonii nie istnia!a zasada dziedziczenia tronu z oj-
ca na syna. Bardzo du!o w kwestii sukcesji tronu mieli do powiedzenia przedstawi-
ciele dominuj!cych rodów. 

Nast!pc" Kinmeia by# jego syn – cesarz Bidatsu (pan. 572-585, nr 30). Jego !on" by#a 
ksi!"niczka Nukatabe (ur. 554 – zm. 628) – siostrzenica Soga no Umako (ur. 551 – zm. 
626) – g!owy rodu Soga. Po "mierci kolejnego cesarza Y#meia (pan. 585-587, nr 31), 
ksi!"niczka Nukatabe wraz z wujem rozpocz!#a dzia#ania maj$ce na celu osadzenie na 
tronie ich kandydata. W wyniku ich intryg przyrodni brat Nukatabe zosta! zamordowany. 

 
Siódmego dnia szóstego miesi!ca Soga no Umako wraz z pozosta"ymi urz#dni-
kami na rozkaz ksi!"niczki Kashikiya [Nukatabe – K. B.] zleci! swoim sojusznikom, 
by wraz z podleg!ymi im wojownikami zabili ksi"cia Anahobe13 i ksi!cia Yakabe14. 
Jeszcze tej samej nocy poplecznicy Umako otoczyli rezydencj! ksi!cia Anahobe. 
Pierwszy z wojowników, który dotar! na poddasze, ugodzi! ksi"cia w rami". Ranio-
ny ksi!"# spad$ z poddasza i próbowa$ uciec do przybudówki. Wówczas zosta$ 
zabity. 
Nast!pnego dnia zabito ksi!cia Yakabe. […] Spotka! go taki los, poniewa" popiera! 
kandydatur! ksi!cia Anahobe15. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Zainteresowanych tematem centralizacji w!adzy na wyspach japo&skich odsy!am do cy-

klu artyku!ów J. Tubielewicz, Na drodze do scentralizowanego pa#stwa japo#skiego, „Japonica” 
8, 1998, s. 11-22; Na drodze do scentralizowanego pa#stwa japo#skiego (cz$%& II), „Japonica” 9, 
1998, s. 11-25; Na drodze do scentralizowanego pa#stwa japo#skiego (cz$%& III), „Japonica” 10, 
1999, s. 19-29. 

13 Ksi!"# Anahobe (ur. ? – zm. 587) by! synem cesarza Kinmeia i Soga no Oanenokimi. 
14 Ksi!"# Yakabe ( ur. 539 – zm. 587) by! synem cesarza Senka (pan. 535-570, nr 28). 
15 Nihonshoki (Kronika japo!ska)…, t. 2, s. 161-162.   
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Kolejnym w!adc" zosta! ksi"#$ Hatsusebe – przyrodni brat Nukatabe i siost-
rzeniec Umako16. Hatsusebe panowa! jako cesarz Sushun (pan. 587-592, nr 32). Jed-
nak wspó!praca mi"dzy cesarzem a Umako si" nie uk!ada!a. Wkrótce te# w!adca zo-
sta! zabity przez morderc", który by! nas!any przez Umako. 

Umako postanowi! osadzi! siostrzenic" na tronie, poniewa# chcia$ unikn%! spo-
rów mi!dzy wp"ywowymi rodami o sukcesj! tronu po #mierci cesarza. Nukatabe roz-
pocz!"a rz#dy jako cesarzowa Suiko – trzydziesty trzeci w!adca Japonii. By!a to pier-
wsza cesarzowa nie tylko w Japonii, ale równie! w tym regionie "wiata. 

Na nast!pc! tronu i regenta zosta" powo"any ksi#$! Sh%toku (ur. 572 – zm. 622), 
który by! wnukiem Kinmeia i bratankiem Suiko. Najprawdopodobniej nominacja ta 
mia!a maskowa" niespotykan# do tej pory sytuacj$, jak# by!o osadzenie kobiety na 
cesarskim tronie. Zdania s! podzielone, ale uwa"a si#, "e rzeczywist! w$adz# kraju 
sprawowa! w!a"nie Sh#toku. Jednak$e Suiko uchodzi!a za kobiet" obdarzon# intelek-
tem i silnym charakterem. 

Najwa!niejsze dokonanie wspó!rz"dów Suiko i Sh!toku to ustanowienie buddy-
zmu religi! pa"stwow! w 594 r. W tym czasie powsta!o oko!o 50 nowych "wi#ty$ 
buddyjskich. Cesarzowa wspiera!a ich budow" oraz sama je fundowa!a. 

Dwór Suiko utrzymywa! kontakty z Chinami, dzi"ki czemu nast#pi! rozwój ro-
dzimej twórczo!ci. Z kolei Sh"toku d#$y% do zwi&kszenia autorytetu japo'skiego 
w!adcy. Tym dzia!aniom zapewne przy"wieca! przyk!ad cesarza Chin jako w!adcy ab-
solutnego. W 603 r. zosta! wprowadzony system rang urz"dniczych nadawanych 
przez w!adc". Co wi"cej, najprawdopodobniej za czasów panowania Suiko zacz!to 
u!ywa" tytu#u tenn! ‘cesarz’ zamiast !kimi.17 

Sh!toku zmar" przed Suiko, zatem sprawa sukcesji zosta"a ponownie otwarta. 
Suiko nie dokona!a ostatecznego wyboru mi"dzy dwoma mo#liwymi kandydatami: 
wnukiem cesarza Bidatsu oraz synem Sh!toku. Po raz kolejny decyzja zosta"a pod-
j!ta przez mo"now#adców. Wi!kszo$% Sogów opowiedzia#a si! za potomkiem cesarza 
Bidatsu, który rozpocz!" panowanie jako cesarz Jomei (pan. 629-641, nr 34). 
 

Cesarzowa Kōgyoku (pan. 642-645, nr 35)/ 
cesarzowa Saimei (pan. 655-661, nr 37) 
 
G!ówn" ma!#onk" cesarza Jomeia zosta!a ksi$#niczka Takara (594 – 661) – pra-

wnuczka cesarza Bidatsu. Cesarska para mia!a troje dzieci: dwóch synów – którzy 
odegrali w dziejach Japonii bardzo wa!ne role – ksi!"!t Nakan#e (ur. 626 – zm. 671)  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16 Ojcem ksi#$niczki Nukatabe i ksi#cia Hatsusebe by! cesarz Kinmei. Matk" Nukatabe by!a 
Soga no Kitashihime, za% matk" Hatsusebe by!a Soga no Oanenokimi. Obie by!y siostrami 
Umako. Ksi"$# Anahobe by! rodzonym bratem Hatsusebe.    

17 Zob. J. Tubielewicz, Na drodze do scentralizowanego pa!stwa japo!skiego, „Japonica” 8, 
1998, s. 21. 
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i !am" (ur. ? – zm. 686) oraz ksi!"niczk! Hashihito (ur. ? – zm. 665). W tym czasie 
Sogowie dalej nadawali ton sprawom pa!stwowym, a najbardziej wp!ywowym 
przedstawicielem tego rodu by! wnuk Umako – Iruka (ur. 610 – zm. 645). 

 
Wiosn!, pi"tnastego dnia pierwszego miesi!ca, g#ówna ma#$onka cesarska [Taka-
ra – K. B.] przyj!"a godno#$ cesarsk%. […] Syn Soga no Emishi18 – Iruka przej!" pie-
cz! nad rz"dami. Tym samym sta# si! cz#owiekiem pot!$niejszym od ojca19. 
 
Po !mierci Jomeia, 48-letnia Takara zasiad!a na cesarskim tronie. Wkrótce zos-

ta!a intronizowana na cesarzow" K!gyoku. Jest ona jedn! z tych w"adczy#, w imieniu 
których pa!stwem rz"dzi# kto$ inny. W tym przypadku by# to Soga no Iruka. Jego bez-
po!redni wp"yw na w"adz# nie podoba" si# ksi#ciu Nakan$e. By ukróci% rz&dy Sogów, 
Nakan!e zawi"za# spisek z przedstawicielem innego rodu – Nakatomi no Kamatarim 
(ur. 614 – zm. 669). Ród Nakatomi to kolejny ród mo!now"adców, który walczy"  
o wp!ywy na dworze i rywalizowa! z rodem Soga. Od 669 r. rodowi Nakatomi zosta!o 
nadane nazwisko Fujiwara. 

Iruka zosta! zabity w obecno"ci cesarzowej podczas oficjalnego spotkania z de-
legacj! korea"sk!. By# mo$e równie$ sama K%gyoku bra&a udzia& w przygotowaniach 
do zamachu. W  rezultacie tego wydarzenia ród Soga zosta! obalony. 

K!gyoku zdecydowa"a si# abdykowa$. Jednak%e Nakan!e nie zosta" cesarzem. 
K!gyoku zosta"a zast#piona przez swojego brata – rozpocz!"y si! rz#dy cesarza K$to-
ku (pan. 645-654, nr 36). Badacze ci!gle próbuj! dociec, czemu w zaistnia"ej sytuacji 
Nakan!e nie zosta" intronizowany jako cesarz. 

Fakt ten zastanawia tym bardziej, i! Nakan"e, który by# oficjalnie mianowany 
nast!pc" tronu, po !mierci K!toku po raz kolejny nie zosta! mianowany w!adc"20. 
Ksi!"# osadzi$ na tronie swoj! matk#. K%gyoku wróci$a na tron w wieku 61 lat jako 
cesarzowa Saimei. Tym razem w!adz" w jej imieniu sprawowa! Nakan#e. 

W 661 r. Saimei zorganizowa!a wypraw! zbrojn" do Korei, poniewa# królestwo 
Silla zaatakowa!o królestwo Paekche, z którym Japonia handlowa!a i utrzymywa!a 
stosunki dyplomatyczne. Saimei zdecydowa!a si" na wys!anie pomocy zbrojnej.  
W wyprawie, która mia!a ruszy" na ratunek Paekche z Kiusiu, brali udzia! równie# dwaj 
synowie cesarzowej. Nied!ugo po dotarciu na miejsce cesarzowa zmar!a. Wyprawa 
zako!czy"a si# pora$k%, w 663 r. wojska japo!skie zosta"y ostatecznie rozbite. Nakan&e 
powróci! z Kiusiu i zosta! intronizowany na cesarza Tenji (pan. 668-671, nr 38). 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18 Emishi (ur. ? – zm. 645) by! synem Umako i ojcem Iruki. 
19 Nihonshoki (Kronika japo!ska)…, t. 2, s. 236. 
20 Istnieje teoria, wed!ug której ksi"#$ Nakan!e mia" romans z w"asn# siostr# – ksi!"niczk# 

Hashihito, która by!a "on# cesarza K$toku. Zob. J. Tubielewicz, M!"czy#ni i kobiety w staro"yt-
nej Japonii, Nozomi, Warszawa 2000. 
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Cesarzowa Jitō (pan. 690-697, nr 41) 
 
Rz!dy kolejnej w!adczyni i jej m"#a cesarza uznawane s$ za wyj$tkowe w hi-

storii Japonii. Ksi!"niczka Uno no Sasara (ur. 645 – zm. 702) by!a jedn" z córek cesa-
rza Tenji. W wieku 12-13 lat zosta!a "on# swojego wuja – ksi!cia "amy. Dzielnie towa-
rzyszy!a swojemu ma!"onkowi w wyprawie do Korei. W trakcie tej kampanii urodzi!a 
syna – ksi!cia  Kusakabe (ur. 662 – zm. 689). 

Cesarz Tenji d!"y# do umocnienia rz!dów rodu cesarskiego, zale"a#o mu rów-
nie!, by sukcesja tronu przechodzi!a z ojca na najstarszego syna. Dlatego te! swoim 
nast!pc! uczyni" ksi#cia $tomo (ur. 648 – zm. 672) – swojego pierworodnego syna 
urodzonego przez dam! niskiej rangi. Wybór ten godzi" w ambicje ksi!cia #amy. 

Po !mierci Tenjiego w 672 r. wybuch!a krwawa wojna domowa (jinshin no ran). 
Zwyci!sko wyszed" z niej !ama, który rozbi" wojska bratanka. Uno no Sasara nie-
z!omnie wspiera!a m"#a podczas dzia!a$ wojennych. %ama rozpocz&! rz&dy jako ce-
sarz Tenmu (pan. 673-686, nr 40), a wraz z nim wspó!rz"dzi!a jego g!ówna ma!#onka 
– Uno no Sasara, kobieta obdarzona intelektem i bardzo siln! wol!. Pozycja Tenmu 
by!a bardzo silna, najpewniej dlatego, i" w!adz# zdoby! w wyniku wojny. Tenmu re-
formowa! pa"stwo, d!"!c do utworzenia scentralizowanego systemu w#adzy skupio-
nej w r!ku cesarza. Uno no Sasara uczestniczy!a w decyzjach m!"a i najprawdopo-
dobniej pod jej naciskiem Tenmu swoim nast!pc" obwo#a# ksi!cia Kusakabe. Mimo 
tej nominacji, cesarz jako przysz!ego w!adc" widzia! swojego innego syna – ksi!cia 
!tsu (ur. 663 – zm. 686), którego matk! by"a starsza siostra Uno no Sasary. 

Zgodnie z zapisem w Nihonshoki, gdy Tenmu umiera!, powierzy! wszystkie spra-
wy kraju cesarzowej i nast!pcy tronu. 

 
Pi!tnastego dnia cesarz [Tenmu – K. B.] wyda! rozkazy, pod!ug których wszystkie 
du!e i ma"e sprawy wagi pa#stwowej winny by$ przedstawiane g"ównej cesarskiej 
ma!"once [Uno no Sasara – K. B.] oraz nast!pcy tronu21. 
 
!tsu cieszy" si# popularno$ci% na dworze, co niepokoi"o Uno no Sasar#. Chc%c 

zapewni! sukcesj" tronu swojemu synowi, postanowi!a dzia!a". Ledwo zako#czy!y 
si! ceremonie pogrzebowe Tenmu, "tsu zosta# aresztowany za udzia# w spisku prze-
ciwko nast!pcy tronu. Ju" nast!pnego dnia ksi#"! zosta$ skazany na %mier&. Wyrok 
niezw!ocznie wykonano. 

Niestety ksi!"# Kusakabe zmar! wkrótce po ojcu. Kusakabe i "tsu nie byli jedy-
nymi synami Tenmu. Cesarzowej-matce bardzo zale!a"o na ustabilizowaniu sytuacji 
w rodzie cesarskim. Pragn!"a, by kolejnym w!adc" zosta! jej ma!oletni wnuk – syn 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Nihonshoki (Kronika japo!ska)…, t. 2, s. 479. 
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ksi!cia Kusakabe. W tej sytuacji, by nie dopu"ci# pozosta$ych synów Tenmu do w$a-
dzy, sama zasiad!a na cesarskim tronie jako cesarzowa Jit!. 

Jit! kontynuowa!a reformy m"#a, co zaowocowa!o promulgowaniem kodeksu 
Taih! (Taih! ritsury!) w 702 r. By! to kodeks zawieraj"cy akty prawa karnego oraz po-
stanowienia administracyjne. Uderza! w interesy mo"now!adców, wprowadza! 
pa!stwow" w#asno$% ziemi oraz biurokracj& urz&dnicz". Kodeks ten czyni# z Japonii 
kraj funkcjonuj!cy w oparciu o prawa bazuj!ce na chi"skich wzorcach, z cesarzem 
jako w!adc" absolutnym. 

Jit! bra"a aktywny udzia" w tworzeniu kodeksu. Osobi#cie nominowa"a ludzi na 
urz!dy i wydawa"a nowe zarz#dzenia. W 690 r. z rozkazu cesarzowej zacz!to prze-
prowadza! spisy ludno"ci. 

Cesarzowa przenios!a równie" siedzib# dworu cesarskiego z dotychczasowej 
siedziby w Asuka do nowo zbudowanej stolicy w miejscowo!ci Fujiwara. Kolejnym 
wa!nym aspektem jej rz"dów by#o pojawienie si$ na scenie politycznej Fujiwary no 
Fuhito (ur. 659 – zm. 720), który by! synem Nakatomi no Kamatariego. Wkrótce ród 
Fujiwara b!dzie dominowa" na dworze cesarskim i prowadzi" polityk! maria#y córek 
z cesarzami, co zapocz!tkowa" sam Fuhito. 

Jit!, podobnie jak jej zmar"y cesarski ma"#onek, celebrowa!a stare obrz"dy sinto. 
Zapewne mia!o to s!u"y# potwierdzeniu bosko$ci rodu cesarskiego. Za czasów Ten-
mu i Jit! kult bogini Amaterasu zosta" rozpowszechniony i sta"a si# ona najwa!niej-
szym bóstwem w panteonie sinto. G!ównym miejscem jej kultu zosta! chram w Ise 
(Ise jing!), gdzie cesarzowa wielokrotnie pielgrzymowa!a. 

Gdy zabrak!o potencjalnych kontrkandydatów, Jit! abdykowa!a na rzecz swo-
jego wnuka, który rozpocz!" rz!dy jako cesarz Monmu (pan. 697-707, nr 42). A! do 
!mierci Jit! wspiera!a rz"dy wnuka i czuwa!a nad nim. Po jej "mierci rol# t# przej#!a 
matka cesarza – ksi!"niczka Abe (ur. 661 – zm. 721). 
 

Cesarzowa Genmei (pan. 707-715, nr 43)  
i cesarzowa Genshō (pan. 715-724, nr 44) 
 
Ksi!"niczka Abe by#a du"o m#odsz$ siostr$ cesarzowej Jit!. Abe zosta!a wydana 

za m!" za ksi#cia Kusakabe. Podobnie jak starsza siostra, by!a zdecydowana i akty-
wna politycznie. Po !mierci Jit! przej!"a piecz! nad Monmu. W 707 r. cesarz jednak 
niespodziewanie zmar!. 

Abe zasiad!a na tronie, powo!uj"c si# na prawo ustanowione przez swojego ojca 
– cesarza Tenji. Zgodnie z tym prawem sukcesja tronu powinna przechodzi!  
z ojca na syna22. Zatem kolejnym cesarzem powinien by! zosta" syn Monmu – ksi!"# 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Prawo to nie jest zapisane w !adnym z zachowanych kodeksów. Jak ju! wspomniano, 

cesarzowi Tenji zale!a"o, by tron przechodzi! na najstarszego syna.   
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Obito (ur. 701 – zm. 756). Jednak!e nie by" na tyle du!y, by przej!" po ojcu obowi!zki 
cesarskie. Abe zachowa!a si" podobnie jak siostra i zdecydowa!a si" sprawowa# 
w!adz" do czasu, a! Obito doro"nie na tyle, by móc zasi#"$ na cesarskim tronie. Abe 
zosta!a intronizowana jako cesarzowa Genmei. 

W 710 r. Genmei doko!czy"a budow# nowej, okaza"ej stolicy w Narze. Powsta!a 
ona na planie ówczesnej stolicy Chin. Mie!ci" si# w niej pa"ac cesarski, rezydencje 
arystokratów, a przede wszystkim biura i urz!dy. Poniewa" budowa nowego miasta 
od podstaw nios!a za sob" wielkie koszty, Genmei podj!"a prób! zwi!kszenia podat-
ków oraz monetaryzacji skarbu pa!stwa. 

Na rozkaz cesarzowej uko!czono kompilacj" Kojiki (Ksi!ga Dawnych Wydarze", 
712 r.) – kroniki obejmuj!cej dzieje Japonii od powstania pierwszych bytów i stwo-
rzenia wysp japo!skich, poprzez zes"anie potomka bogini Amaterasu na ziemi! i his-
tori! podboju Japonii, sko!czywszy na opisie panowa! trzydziestu trzech cesarzy. 
Ponadto w czasach Genmei zacz!to sporz"dza# fudoki, czyli opisy ówczesnych pro-
wincji japo!skich. 

W 715 r. Genmei abdykowa!a i przekaza!a tron swojej córce – ksi!"niczce Hida-
ce (ur. 680 – zm. 748). Wówczas Obito mia! 14 lat. By" mo#e Genmei uzna!a, #e wci$# 
jest zbyt m!ody na wype!nianie obowi"zków cesarskich. Hidaka panowa!a jako ce-
sarzowa Gensh!.    

Gensh! nie by"a obdarzona takim zmys"em rz#dzenia jak matka i ciotka. W 719 
r. dopu!ci"a do w"adzy Obito. W 720 r. uko#czono prac$ nad Nihonshoki – kronik!,  
w której, podobnie jak w Kojiki, zamieszczono opisy kosmogonii i teogonii oraz histo-
ri! ziemskiej dynastii cesarskiej pochodz!cej od boskiego wnuka. W 724 r. Gensh" 
abdykowa!a. Obito oficjalnie przej"! rz"dy jako cesarz Sh#mu (pan. 724-749, nr 45). 

Za panowania Genmei i Gensh!, Fujiwara no Fuhito znacznie umocni" swoj# 
pozycj!. Jedna z jego córek by"a !on" cesarza Monmu i matk" Sh#mu. Druga za! zos-
ta!a wydana za Sh"mu, staj#c si$ g!ówn" ma!#onk" cesarsk". Z kolei jego synowie 
pe!nili wa"ne funkcje na dworze. 

List! cesarzowych zamyka K"ken, której zachowanie i decyzje sprawi#y, $e po 
jej !mierci na cesarski tron nie powo!ywano wi"cej kobiet. 
 

Cesarzowa Kōken (pan. 749-758, nr 46)/ 
cesarzowa Shōtoku (pan. 764-770, nr 48) 
 
K!ken, czyli ksi"#niczka Abe (ur. 718 – zm. 770), by!a córk" cesarza Sh#mu. Za-

równo cesarz jak i jego g!ówna ma!"onka – matka ksi!"niczki Abe – byli wyznaw-
cami i propagatorami buddyzmu. W jego duchu wychowali równie! córk". Po abdy-
kacji ojca niezam!"na ksi!"niczka Abe zacz!#a rz$dy jako cesarzowa K!ken. Podob-
nie jak ojciec wiele czasu po!wi"ca#a religii, w zwi$zku z czym fundowa!a "wi#tynie, 
klasztory i pos!gi (w tym pos!g Wielkiego Buddy w Narze). K!ken sprawia!a wra"e-
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nie w!adczyni absolutnej, poniewa", nie licz!c si" z bud#etem pa$stwa, skupia!a si" 
g!ównie na wznoszeniu licznych "wi#ty$. W rzeczywisto"ci cesarzowa pozostawa!a 
pod wp!ywem matki, z któr! by"a bardzo z#yta. Na w"adz$ i decyzje podejmowane 
przez cesarzow! mia" równie# wp"yw Fujiwara no Nakamaro (ur. 706 – zm. 764) – 
wnuk Fuhito. Nakamaro by! protegowanym cesarzowej-matki i robi! b!yskotliw" ka-
rier! na dworze. Równie! K!ken by"a przywi#zana do Nakamaro. Pos#dzano ich 
nawet o romans. 

W 758 r. K!ken abdykowa!a, przekazuj!c nast"pstwo tronu ksi"ciu #i (ur. 733 – 
zm. 765), który rozpocz!" rz!dy jako cesarz Junnin (pan. 758-764, nr 47). Decyzja ta 
zosta!a podj!ta zgodnie z oczekiwaniami Nakamaro. Nowy cesarz promowa" Naka-
maro, który zacz!" sprawowa# realn! w"adz$ w kraju. Tym samym straci" zaintereso-
wanie K!ken, która poczu"a si# bole$nie rozczarowana i upokorzona. 

Niebawem zmar!a cesarzowa-matka. K!ken popad!a w depresj" i podupad!a na 
zdrowiu. Opu!ci"a wi#c stolic# i uda"a si! na leczenie do pa!acu Hora23, gdzie pozna!a 
mnicha D!ky! z rodu Yuge (ur. ? – zm. 772). Mia! on renom" skutecznego uzdrowi-
ciela, dlatego te! zosta" wezwany do pa"acu. Cesarzowa zosta"a uleczona, a przy tym 
bardzo z!y"a si# z mnichem. By$ mo!e zostali kochankami. Nie wiadomo czy napra-
wd!  mieli romans, aczkolwiek z ca"# pewno$ci# wiele ich !"czy!o. Zgodnie z kronik! 
Shoku Nihongi (Dalszy ci!g kroniki japo"skiej, 797 r.) K!ken darzy!a D!ky! wielkim 
szacunkiem i zaufaniem24. Aluzje co do faktycznego charakteru relacji !"cz"cej 
w!adczyni! i mnicha – ze szczególnym naciskiem na seksualn! natur" ich zwi!zku – 
pojawiaj! si" dopiero w pó#niejszych #ród$ach. 

W 762 r. K!ken przyj"#a $wi"cenia buddyjskie i kontynuowa#a nauki u D!ky!. 
Junnin podburzany przez Nakamaro skrytykowa! relacj! by"ej cesarzowej i mnicha, co 
bardzo oburzy!o K!ken i zaowocowa!o wybuchem wojny domowej. Si!y Junnina i Naka-
maro zosta!y pokonane, a K!ken ponownie wst!pi"a na tron, tym razem jako cesarzowa 
Sh!toku, z D!ky! u boku. Wspólnie mieli uczyni! z Japonii pa"stwo buddyjskie. 

D!ky! zosta! obsypany przez cesarzow" licznymi tytu!ami i przywilejami, z któ-
rych ochoczo korzysta! i promowa! w!asn" rodzin!. W 766 r. Sh!toku zrówna!a jego 
pozycj! ze swoj" i mianowa#a D!ky! „!wi"tobliwym w#adc"” (h!!). Mia! on takie sa-
me przywileje i dochody jak cesarz, dzi!ki czemu móg" sprawowa# realn$ w"adz!. Sy-
tuacja ta bardzo nie podoba!a si" Fujiwarom, którzy zostali odsuni!ci od w"adzy. 

W 769 r. na dwór cesarski dotar!a przepowiednia od bóstwa Hachiman, czczo-
nego w chramie na Kiusiu.  Zgodnie z przepowiedni! D!ky! powinien zosta" cesa-
rzem. Sh!toku zapali"a si# do tej idei, jednak poselstwo wys"ane do $wi%tyni Hachi-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23  Pa!ac Hora by! rezydencj! cesarsk! wzniesion! przez Nakamaro na pó"noc od Nary. 
24 Zob. M. Kanert, Staro!ytna Japonia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello!skiego, Kraków 
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mana w celu potwierdzenia przepowiedni wróci!o z rozczarowuj"c" odpowiedzi". 
Przepowiednia nie by!a prawdziwa i D"ky" nie zosta! cesarzem.   

Mnich i cesarzowa byli nieroz!"czni a# do $mierci Sh!toku w 770 r. Dok!adne 
przyczyny jej !mierci nie s" znane. Sugerowano nawet otrucie przez Fujiwarów, któ-
rzy próbowali odzyska! swoje wp"ywy. Niemal natychmiast po !mierci cesarzowej 
osadzili oni na tronie nowego cesarza – K!nina (pan. 770-781, nr 49). D!ky! za! zos-
ta! oskar!ony o udzia" w spisku maj#c na celu przej!cie w"adzy cesarskiej. Nie skaza-
no go na !mier", musia# jednak opu!ci" stolic$. 

 
*** 

 
Pocz!wszy od Suiko, kolejne w"adczynie mog"y wst!pi# na tron, poniewa$ mia"y 

poparcie przedstawicieli wp!ywowych rodów, Soga czy Fujiwara. Mo!now"adcy reali-
zowali w!asn" polityk#, chc!c zdominowa" dwór cesarski i mie" wp#yw na w#adz$  
w kraju. Kobiety cz!sto zasiada"y na tronie w sytuacji, gdy nie by"o odpowiedniego 
m!skiego kandydata lub nast!pca tronu nie osi"gn"# odpowiedniego wieku. 

Warto jednak podkre!li!, "e nie wszystkie cesarzowe by#y zdominowane przez 
!"dnych w#adzy mo!now#adców. Jit$ wspó#rz"dzi#a wraz ze swym m%!em – cesa-
rzem Tenmu. Dopilnowa!a tak"e, by jej wnuk móg! wst#pi$ na tron. Równie" Genmei 
dba!a, by linia cesarska za!o"ona przez Tenmu nie wygas!a. Linia ta zosta!a zako"-
czona po !mierci cesarzowej Sh"toku, która by#a ostatni! rz!dz!ca kobiet!. Najpe-
wniej z powodu kryzysu w jakim znalaz!a si" Japonia po jej panowaniu przestano 
mianowa! kobiety nast"pczyniami tronu. 

Kobiety „powróci!y” na tron dopiero w epoce Edo (1600-1868). Podobnie jak  
w staro!ytno"ci powodem osadzenia kobiety na tronie by# albo brak m!skiego kan-
dydata, albo jego zbyt m!ody wiek. Sytuacja taka mia!a miejsce dwukrotnie. W 1629 r. 
na tron wst!pi"a ksi!"niczka Okiko (ur. 1623 – zm. 1696), która rozpocz!"a rz#dy jako 
cesarzowa Meish! (pan.1630-1643, nr 109). Okiko by!a jedynym dzieckiem cesarza 
Gomizunoo (pan. 1611-1629, nr 108), który podj!" decyzj# o abdykacji. Kolejn! w"ad-czyni! 
by!a Gosakuramachi (pan. 1763-1770, nr 117). Jej brat w roku jej intronizacji mia! 5 lat. 

W 2001 r. na !wiat przysz"a ksi#$niczka Aiko – jedyne dziecko nast!pcy tronu 
ksi!cia Naruhito (ur. 1960). Narodziny dziewczynki wywo"a"y w Japonii dyskusj! na 
temat zmian w prawie sukcesyjnym, poniewa! japo"ska konstytucja zabrania obej-
mowania tronu przez kobiety. Dyskusje te zako!czy"y si# wraz z narodzinami ksi#cia 
Hisahito (ur. 2006) – syna ksi!cia Akishino (ur. 1965). Hisahito jest trzeci w kolejno"ci 
do tronu, po swoim wujku oraz ojcu. 
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Nr 
panowania 

Imi# 
cesarskie 

Imi# 
ksi"$#ce 

Lata 
$ycia 

Lata 
panowania 

29 Kinmei  509-571 539-570 
30 Bidatsu  538-585 572-585 
31 Y'mei (e ?-587 585-587 
32 Shusun Hatsusebe 553-592 587-592 
33 Suiko Nukatabe 554-628 592-628 
34 Jomei Tamura 593-641 629-641 
35 K'gyoku Takara 594-661 642-645 
36 K'toku Karu 596-654 645-654 
37 Saimei zob. K'gyoku zob. K'gyoku 655-661 
38 Tenji Nakan'e 626-671 668-671 
39 K'bun (tomo 648-672 672 
40 Tenmu (ama ?-686 673-686 
41 Jit' Uno no Sasara 645-702 690-697 
42 Monmu Karu 683-707 697-707 
43 Genmei Abe 661-721 707-715 
44 Gensh' Hidaka 680-748 715-724 
45 Sh'mu Obito 701-756 724-749 
46 K'ken Abe 718-770 749-758 
47 Junnin (i 733-765 758-764 
48 Sh'toku zob. K'ken zob. K'ken 764-770 
49 K'nin Shirakabe 709-782 770-782 

 
Lista cesarzy od numeru 29 

(opracowanie w!asne) 


