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Дня мі ў ад ной з клю ча вых 

дзяр жаў све ту — Япо ніі — ад-

бы ла ся па дзея гіс та рыч на га 

маш та бу. У Кра і не ўзы хо дзя-

ча га сон ца на ста ла но вая эра: 

на зме ну Хэ сэй прый шла Рэй-

ва. У апош ні дзень кра са ві ка 

ім пе ра тар Акі хі та ад рок ся ад 

тро на. 1 мая ма нар хам стаў 

яго ста рэй шы сын — На ру хі та. 

Сён ня ён упер шы ню з'я віц ца 

на пуб лі цы ў но вым ста ту-

се — лю дзі па ба чаць, як ён 

ма хае з бал ко на ім пе ра тар-

ска га па ла ца. Гэ та рэд кая па-

дзея — кож ны раз па гля дзець 

на ма нар шую асо бу збі ра ец ца 

вя ліз ны на тоўп. Ча му ў Япо ніі 

ад бы лі ся «тэк та ніч ныя» геа-

па лі тыч ныя зру хі?

НА СУ ПЕ РАК 
ТРА ДЫ ЦЫ ЯМ

Япон ская ма нар хіч ная ды нас-

тыя — най ста рэй шая з кі ру ю чых і 

да гэ туль най больш на блі жа ная да 

міс тыч ных ры ту а лаў. Згод на з сін-

та ісц кім ле ген да ры у мам, яе за сна-

валь нік — пра праў нук ба гі ні сон ца 

Ама тэ ра су і пер шы ім пе ра тар Япо-

ніі Дзі му — на ра дзіў ся ў 711 го дзе 

да на шай эры. У Япо ніі і па сён ня 

дзей ні ча юць дзве сіс тэ мы ле таз лі-

чэн ня — звы чай ная між на род ная 

і па га дах зна хо джан ня ма нар хаў 

на тро не. Гэ та на гад вае па двой-

ны пад лік тэм пе ра тур (па Цэль сію 

і Фа рэн гей це) і ад лег лас цяў (у кі-

ла мет рах і мі лях), які за хоў ва ец ца 

ў анг ла моў ных кра і нах.

За раз япон скі ма нарх не мае 

па лі тыч ных паў на моц тваў. Ён вы-

кон вае цы ры ма ні яль ныя функ цыі, 

з'яў ля ю чы ся сім ва лам дзяр жа вы і 

адзін ства на ро да. Ад нак так бы ло 

не заў сё ды. Ім пе ра та ры тры ма лі 

ўла ду ў сва іх ру ках да XІІІ ста год дзя, 

ка лі яе пе ра ха пі лі сё гу ны — пал ка-

вод цы, прад стаў ні кі ўплы во вых ро-

даў. Ма нар хі здо ле лі вяр нуць са бе 

паў на моц твы ў 1868 го дзе пад час 

Рэ стаў ра цыі Мэй дзі — та ды бы ло 

ад ноў ле на пра мое ім пе ра тар скае 

праў лен не з прак тыч на бяз меж ны-

мі пра ва мі.

Увесь гэ ты час на род лі чыў ма-

нар ха ўва саб лен нем бост ва: да 

вы ступ лен ня ім пе ра та ра Сё ва (Хі-

ра хі та) пас ля па ра жэн ня Япо ніі ў 

Дру гой су свет най вай не. Та ды ён 

вы му ша ны быў пуб ліч на ад ра чы ся 

ад ча роў най пры ро ды. Пас ля пры-

няц ця кан сты ту цыі 1947 го да ім пе-

ра тар кан чат ко ва пе ра тва рыў ся ў 

жы вы сім вал, па сут нас ці, стра ціў-

шы пра ва ўмеш вац ца ў дзяр жаў-

ныя спра вы.

Акі хі та — 125-ы ім пе ра тар Япо-

ніі. Ён за няў Хры зан тэ ма вы трон 

у 1989-м пас ля смер ці баць кі. Акі-

хі та — ста рэй шы сын ім пе ра та ра 

Сё ва і ім пе ра тры цы Ко дзюн. Ён 

на ра дзіў ся 23 снеж ня 1933 го да і 

рос пад на гля дам аме ры кан скай 

вы ха валь ні цы, дзя ку ю чы якой вы-

ву чыў анг лій скую мо ву і па зна ё-

міў ся з за ход няй куль ту рай. Ву-

чыў ся бу ду чы ім пе ра тар у шко ле 

для дзя цей зна ці пры ўні вер сі тэ це 

Га ку сю ін, у якім паз ней і па чы наў 

атрым лі ваць вы шэй шую аду ка-

цыю. Спад чын ні кам тро на ён быў 

аб ве шча ны ў 1952 го дзе. Акі хі та 

ака заў ся пер шым япон скім прын-

цам, які па браў ся шлю бам з дзяў-

чы най не ім пе ра тар скіх кры вей. 

У 1957-м ён на тэ ніс ным кор це па-

зна ё міў ся з Мі ці ка Сё дай — дач кой 

біз нес ме на-му ка мо ла. Праз год іх 

за ру чы ны афі цый на ўхва лі лі. Вя-

сел ле ў вы ні ку згу ля лі ў кра са ві ку 

1959-га. У па ры на ра дзі ла ся трое 

дзя цей: сы ны На ру хі та і Фу мі хі та, 

а так са ма дач ка Са яка. На су пе рак 

тра ды цы ям баць кі вы хоў ва лі іх са-

мі, не ад да ючы гу вер нё рам.

СІМ ВАЛ НА ЦЫІ
У Акі хі та не бы ло пра ва ўмеш-

вац ца ў дзяр жаў ныя спра вы, ад нак 

гэ та не пе ра шко дзі ла яму не ад на-

ра зо ва за яў ляць пра рас ка ян не за 

дзе ян ні Япо ніі ў ча сы Дру гой су-

свет най вай ны. Ён, у пры ват нас ці, 

пра сіў пра ба чэн ня пе рад су сед ні мі 

кра і на мі, у тым лі ку за япон скую 

аку па цыю. Ім пе ра тар за час свай го 

кі ра ван ня так са ма до сыць ак тыў-

на спра ба ваў зблі зіць ма нар шую 

сям'ю і япон скі на род. Ён па бы ваў 

ва ўсіх прэ фек ту рах кра і ны, не-

ад на ра зо ва вы яз джаў і за мя жу. 

З юнац тва ім пе ра тар за хап ля ец ца 

іх ты я ло гі яй, мар ской бія ло гі яй. Ён 

з'яў ля ец ца экс пер там па ры бе-быч-

ку, ад ну з якіх на ват на зва лі ў яго 

го нар — Эк зі ры яс Акі хі та.

Ім пе ра тар Акі хі та за явіў пра 

на мер пай сці на спа чы нак ле-

там 2016 го да: ён ад зна чыў, што 

ўзрост і зда роўе пе ра шка джа юць 

яму вы кон ваць свае аба вяз кі. Ра-

ней кі раў нік пе ра нёс апе ра цыю на 

сэр цы і ля чыў ся ад ра ка пра ста ты. 

Па вод ле кан сты ту цыі, ма нарх па-

ві нен вы кон ваць свае функ цыі па-

жыц цё ва. Ад нак па жа дан не Акі хі та 

вы клі ка ла хва лю спа га ды. Улет ку 

2017 го да пар ла мент пры няў ад-

мыс ло вы за кон, які да зва ляе яму 

ад ра чы ся ад тро на. Па доб на га прэ-

цэ дэн ту ў Япо ніі не бы ло на пра-

ця гу больш чым двух ста год дзяў: 

з 1817-га, ка лі ад тро на ад мо віў ся 

ім пе ра тар Ко ка ку — ён так са ма 

вы ра шыў пе ра даць свае паў на-

моц твы сы ну і ады сці ад па лі ты кі. 

Ле тась Акі хі та споў ні ла ся 85 га доў. 

Пас ля ад ра чэн ня ён атры маў ты-

тул га на ро ва га ім пе ра та ра, а пас ля 

смер ці ста не вя до мы як ім пе ра тар 

Хэй сэй — па наз ве эры яго кі ра-

ван ня.

Ім пе ра тар Акі хі та стаў пер шым, 

чый ста тус з са ма га па чат ку кі ра-

ван ня вы зна ча ны ў кан сты ту цыі 

кра і ны як «сім вал на цыі». І, мяр ку-

ю чы па апы тан нях гра мад скай дум-

кі, ён з гэ тай ро ляй вы дат на спра-

віў ся — так лі чаць ка ля 80 пра цэн-

таў япон цаў. «Ён са праў ды сім вал, 

ім пе ра та ру ўда ло ся згур та ваць усіх 

япон цаў, яко га б са цы яль на га па хо-

джан ня, да стат ку або ўзрос ту яны 

ні бы лі. Ка лі б ім пе ра та ра не бы ло, 

мы б ад ра зу ад чу лі рас сла ен не і 

не раў на праўе. Пе рад ім пе ра та рам 

ўсе роў ныя — у гэ тым, на пэў на, 

адзін з га лоў ных сэн саў іс на ван ня 

сіс тэ мы», — за ўва жыў РІА «На ві-

ны» Ма ко та Ін оўэ — член рэ дак-

цый на га са ве та дзе ла вой га зе ты 

«Ні кэй», які 14 га доў быў у клу бе 

акрэ ды та ва ных пры ім пе ра тар скім 

два ры жур на ліс таў, а за тым стаў 

ад ным з за ўваж ных экс пер таў па 

пы тан нях ім пе ра тар скай сям'і.

ЦУ ДОЎ НАЯ ГАР МО НІЯ
Імя эпо хі за дае тон бу ду чым дзе-

ся ці год дзям. У су час най гіс то рыі 

Япо ніі бы ло толь кі ча ты ры эры. Час 

кі ра ван ня Акі хі та на зы ваў ся Хэй-

сэй, што ў пе ра кла дзе зна чыць 

«да сяг нен не мі ру». З 1926-га да 

1989 го да пра цяг ва ла ся эра Сё ва 

(«асве ча ная гар мо нія») яго баць кі 

Хі ра хі та. Ёй па пя рэд ні ча ла 14-га-

до вая эра Тай сё (1912—1926 гг.) — 

«вя лі кая пра вед насць». З 1868-га 

да 1912 го да пад час праў лен ня ім-

пе ра та ра Му цу хі та Япо нія прай шла 

праз эру «Мэй дзі» — «аду ка ва нае 

кі ра ван не». У су вя зі з ус туп лен нем 

на трон На ру хі та ў Япо ніі па ча ла ся 

но вая ім пер ская эра. Яна атры ма ла 

наз ву Рэй ва. Гэ тыя два іе рог лі фы 

мож на пе ра кла даць з ва ры ян та мі, 

але мі ніс тэр ства за меж ных спраў 

Япо ніі пра ін струк та ва ла ўсе свае 

за меж ныя па соль ствы трак та ваць 

но вую эру як beautіful harmony — 

«цу доў ная гар мо нія».

Ад мет на, што наз ву аб раў не па-

срэд на прэм' ер-мі ністр Япо ніі Сін-

дза Абэ. Па па ве дам лен ні япон скай 

га зе ты «То кіа Сім бун», экс пер ты 

сыш лі ся на дум цы, што но вы дэ віз 

па ві нен быць звя за ны з япон скай 

куль ту рай і тра ды цы я мі (ра ней іе-

рог лі фы вы бі ра лі з кі тай скай фі-

ла со фіі або лі та ра ту ры). Гу ча лі 

роз ныя ва ры ян ты, але спа лу чэн не 

іе рог лі фаў «Рэй ва» («пры га жосць 

і гар мо нія») з япон скай ан та ло гіі 

«Збор мі ры яд ліс тоў», або «Ман' ё-

сю», прэм' е ру спа да ба ла ся больш 

за ўсё. «Ня хай бу дзе Рэй ва», — 

пра цы та ваў сло вы прэм' ер-мі ніст-

ра ге не раль ны сак ра тар япон ска га 

ўра да Ёсі хі дэ Су га.

Ім пе ра тар Акі хі та з 12 са ка-

ві ка здзейс ніў се рыю з 11 міс-

тыч ных цы ры мо ній, звя за ных з 

яго ад ра чэн нем. Боль шасць з іх 

прад стаў ля юць са бой сім ва ліч-

ныя спра ва зда чы ча роў ным прод-

кам аб гэ тай па дзеі. Афі цый ная 

цы ры мо нія ад ра чэн ня ад тро на 

прай шла ў па ла ца вым комп лек-

се ў цэнт ры То кіа. На ёй Акі хі та 

ска заў раз ві таль ную пра мо ву ў 

пры сут нас ці кі раў ні коў трох га лін 

ула ды — ура да, пар ла мен та і Вяр-

хоў на га су да. 59-га до ва му На ру хі-

та ўру чы лі свя тыя рэ га ліі — ко піі 

мя ча і каш тоў най яш мы, якія пе-

ра да юц ца япон скі мі ім пе ра та ра мі 

з па ка лен ня ў па ка лен не і з'яў ля-

юц ца сім ва ла мі ім пер скай ула ды. 

Ёсць яшчэ адзін ар тэ факт — ме-

та ліч нае люс тэр ка, якое лі чыц ца 

са мым каш тоў ным і за хоў ва ец ца, 

як мяр ку юць, у хра ме Ісэ ў цэнт ры 

вост ра ва Хон сю, які раз гля да юць 

як мес ца міс тыч на га па ся лен ня 

ба гі ні сон ца Ама тэ ра су, пра ма ці 

япон скіх ім пе ра та раў. Цы ры мо ніі 

з на го ды ўступ лен ня на трон но-

ва га ім пе ра та ра бу дуць пра цяг-

вац ца да во се ні.

ВА КА ЦЫІ І ЗНІЖ КІ
126-ы ім пе ра тар Япо ніі На ру хі-

та — пер шы ма нарх, які на ра дзіў ся 

пас ля Дру гой су свет най вай ны (з'я-

віў ся на свет 23 лю та га 1960 го да). 

На ру хі та, як і яго баць ка, ву чыў ся 

ў шко ле пры ўні вер сі тэ це Га ку сю ін, 

за тым па сту піў у гэ тую ВНУ. Паз ней 

ён ву чыў ся ў Мер тан-ка ле джы Окс-

фар да. «На ру хі та ці ка віў ся вель мі 

спе цы фіч най сфе рай — вод ны мі 

ка му ні ка цы я мі і пы тан ня мі гру за-

па то каў у гіс та рыч ным кан тэкс це. 

Гэ тая ці ка васць паз ней пе ра рас ла 

ў асэн са ван не ро лі вод ных рэ сур-

саў у жыц ці ча ла ве ка — ён на ват 

з'яў ля ец ца ад ным з кі раў ні коў кан-

суль та тыў на га са ве та пры ген се ку 

ААН, пры све ча на га ва дзе і са ні-

та рыі», — рас ка заў іz.ru за гад чык 

ка фед ры ўсхо даз наў ства МДІ МА 

япа ніст Дзміт рый Страль цоў.

Ра зам з но вым ім пе ра та рам у 

Япо ніі з'я ві ла ся і но вая ім пе рат-

ры ца — жон ка На ру хі та Ма са ка. 

Яна — дач ка дып ла ма та, ве дае 

мност ва моў. Жан чы на са ма па-

чы на ла бу да ваць дып ла ма тыч ную 

кар' е ру. Та га час ны крон прынц тры 

ра зы ра біў ёй пра па но ву, ад нак яна 

ад маў ля ла, па коль кі не ха це ла кі-

даць пра фе сій ны за ня так. Ім пе-

ра тры ца Ма са ка паз ней рас ка за-

ла жур на ліс там, што па га дзі ла ся 

стаць жон кай На ру хі та пас ля та го, 

як ён ска заў: «Ця бе мо гуць адоль-

ваць стра хі і тур бо ты з на го ды да-

лу чэн ня да ім пе ра тар ска га до му. 

Але я бу ду аба ра няць ця бе ўсё 

сваё жыц цё». У На ру хі та і Ма са кі 

адзі нае дзі ця — дач ка Ай ка, якая 

на ра дзі ла ся ў 2001 го дзе.

Ад но ва га япон ска га ім пе ра та ра 

ча ка юць яшчэ боль ша га зблі жэн ня 

ма нар ша вай сям'і з на ро дам: пад-

час на ву чан ня ў Еў ро пе На ру хі та 

ад зна чаў ад кры тасць ка ра леў скіх 

асоб, што ві да воч на паў плы ва ла 

на яго по гля ды. Экс пер ты лі чаць, 

што так са ма ён мо жа за ся ро дзіц ца 

на гла баль ных праб ле мах, уклю ча-

ю чы пра ду хі лен не сты хій ных бед-

стваў і за ха ван не вод ных рэ сур саў. 

Пры гэ тым яго жон ка Ма са ка, як 

ко ліш ні дып ла мат, змо жа ака заць 

яму вы дат ную пад трым ку ў за-

меж ных па езд ках, ка лі да зво ліць 

яе зда роўе. Сам На ру хі та на пя рэ-

дад ні пе ра да чы яму ўла ды за явіў, 

што га то вы ўзяць на ся бе но вую 

ро лю, якая больш па ды хо дзіць ця-

пе раш ня му ча су. Між тым ён мае 

на мер ары ен та вац ца на прык лад 

баць кі. Да гэ та га ж ён ад зна чаў, 

што ідэа льны ім пе ра тар — той, хто 

мо жа «па дзя ліць ра дас ці і ня го ды 

лю дзей».

Ад на ступ лен ня эпо хі Рэй ва 

кам па ніі ча ка юць рос ту про да жаў, 

а клі ен ты ўжо ка рыс та юц ца зніж-

ка мі. У цэ лым ана лі ты кі ча ка юць, 

што пе ра ход у но вую эру пры ня-

се эка но мі цы да дат ко ва амаль 

4,5 міль яр да до ла раў. Боль шасць 

жы ха роў Япо ніі з ап ты міз мам ста-

вяц ца да на ды хо ду но вай эпо хі. Аб 

гэ тым свед чаць вы ні кі агульна на-

цы я наль на га апы тан ня гра мад-

скай дум кі, пра ве дзе на га га зе-

тай Yomіurі. Больш за па ло ву яго 

ўдзель ні каў лі чаць, што ў на ступ-

ныя га ды Япо нія бу дзе ру хац ца ў 

пра віль ным кі рун ку, а жыц цё япон-

цаў ста не леп шым. Най боль шую 

ўпэў не насць у бу ду чы ні ад чу ва юць 

ма ла дыя жы ха ры кра і ны — ста ноў-

чых пе ра мен у эру Рэй ва ча ка юць 

ка ля 80 пра цэн таў удзель ні каў апы-

тан ня ва ўзрос це ад 18 да 29 га доў. 

У Кра і не ўзы хо дзя ча га сон ца з на-

го ды гіс та рыч най па дзеі аб ве шча-

ны бес прэ цэ дэнт ныя 10-дзён ныя 

на цы я наль ныя ва ка цыі.

За хар БУ РАК.

ЭРА РЭЙ ВА
Ча му ў Япо ніі на ста ла но вая эпо ха?


