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ў Дзісенскім павеце Віленскай губерні (гл. Валачобныя 1980, 166–170), ужо сваёй спецыфічнай лексікай 
набліжаецца да польскай мовы. Менавіта на святым явары (язычніцкі сімвал) і стаіць залатое крэсла, 
дзе Бог са служкамі размяркоўвае (‘рахуе’) святы: Катораму святцу / Упярод стаці. / Першае свя-
та – / Новае лета. / Святы Ізбор / Упярод ступіў, / Ваду пусціў. / Святы Казімір, / Дровы сячэць…  
(Там жа, 167).

Заўважым, што выдатны архівіст і крыніцазнаўца М. Гарбачэўскі ў свой час зрабіў важныя высновы: 
«Амаль трэцяя частка актавых кніг Цэнтральнага архіва Вільні пісаны на лацінскай мове. У іх… лічэнне 
вядзецца адразу ад Богаз’яўлення, затым ад першага тыдня Вялікага посту (вылучана намі. – А. Л.) і 
ад Пасхі, нарэшце, ад Пяцідзясятніцы» (Горбачевский 1869, 8).

Можна выказаць меркаванне, што Збор і ёсць адно з тых асноўных свят, пра якое хранографы гаварылі, 
што з прыняццем хрысціянства ўсходнія славяне ўвялі юліянскае летазлічэнне па візантыйскаму ўзору, 
але Новы год пачыналі не з 1 верасня, як у Візантыі, і нават не з 1 студзеня, як у Рыме, а па сваёй ста-
ражытнай традыцыі – вясной. Пра іншыя каляндарныя стылі, новалецці (раждзественскае, сакавіцкае, 
благавешчанскае, пасхальнае, зборнае, юраўскае) пісалася ў нашых выданнях (гл. Лозка 2004). 

Вылучым асноўныя прынцыпы ўніяцкай ідэнтыфікацыі фальклорных тэкстаў, іх характэрныя рысы: 
сінтэз хранонімаў каталіцкага і праваслаўнага месяцасловаў у адным і тым жа тэксце; талерантнае су-
седства народных хранонімаў з хрысціянскімі, іх персаніфікацыю і бытавую набліжанасць.

Такім чынам, аналіз паэтычных тэкстаў валачобнікаў, у якіх прадстаўляецца земляробчы каляндар 
беларусаў, паказвае, што ў іх адлюстраваны як пачатковы перыяд прыняцця хрысціянства, юліянскага 
летазлічэння, так і наступныя стагоддзі, пара актыўнага бытавання і трансфармацыі валачобных пе-
сень, у якіх закансерваваліся рэшткі змен каляндарных стыляў. Адным з першых гадавых свят, што 
выяўляў каляндарны стыль юліянскага летазлічэння на беларускіх землях, мог быць Збор. Пераважная 
большасць запісаных тэкстаў разглядаемага жанру захоўваюць уніяцкія рысы, прадметнае асяроддзе 
пары фарміравання валачобнай традыцыі. 
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Резюме. Раскрывается роль женщины в традиционной белорусской и китайской обрядности, рассматривается специфика 
положения женщины в соответствии с этническим контекстом, исследуются бытовая и ритуальная формы реализации поведения 
женщины согласно белорусским и китайским народным традициям. Рассматриваются основные весенние, летние, осенние и 
зимние праздники народного календаря. Раскрывается значение основных ритуалов, их сакральный смысл, подчеркивается 
важнейшая роль в них именно женщин как в белорусской, так и в китайской культуре. Отмечается более значимая роль 
обрядовых песен в белорусской народной традиции по сравнению с китайской, где наиболее важной является сама система 
непосредственно ритуальных действий. 
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Abstract. The work is devoted to the role of women in traditional Belarusian and Chinese rites. The article discusses the specific 
status of women in accordance with the ethnic context and also everyday and ritual forms of the female behavior in according with the 
Belarusian and Chinese folk traditions. The paper deals with the main spring, summer, autumn and winter holidays of folk calendar. The 
author examines the meaning of the basic rituals, their sacred sense, highlights the important role of women in them for the Belarusian 
and Chinese cultures. It is noted more significant role of the ritual songs in the folk Belarusian traditions as compared with the Chinese, 
where the system of directly ritual actions is the most important.
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Роля жанчын у старажытным грамадстве і іх функцыі былі вельмі значнымі, што добра захавалася ў 
архаічных формах народнай культуры. Разглядаючы спецыфіку становішча і паводзін жанчын у стара-
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жытныя часы, можна выдзеліць дзве яе асноўныя формы рэалізацыі: а) побытавую, ці паўсядзённую; 
б) рытуальную (у час выканання тых ці іншых рытуалаў, правядзення тых ці іншых свят і ўрачыстасцей). 
І тут ужо першасным будзе не гаспадарчы і сацыяльны, а міфарытуальны, магічны, сімвалічны бок 
жыцця. Але абодва гэтыя бакі з’яўляюцца важнымі. Мужчына вынайшаў зброю і вайну, алфавіт і законы, 
сродкі перамяшчэння, гандаль, грашовую сістэму і карыстанне металамі. Але затое жанчына, са свайго 
боку, знайшла пэўную формулу хатняга жыцця. Гэты факт ярка адлюстраваны ва ўсіх даследаваннях, 
прысвечаных першабытным народам. Дом, земляробства, медыцына, мастацтва прасці, ткаць, шыць, 
гатаваць ежу – усё гэта было жаночай справай. 

У Кітаі жанчыну з маленства прывучалі падпарадкоўвацца мужчыне. Асноўная роля, якая ёй 
адводзілася, – служэнне мужу і яго сям’і. Магчыма, менавіта з гэтым звязаны адзін з самых бязлітасных 
і жорсткіх у адносінах да дзяўчат звычай, які бытаваў у Кітаі: спавіванне ступней ног дзяўчынкі і 
дэфармацыя іх да памеру далоні. Ідэальнымі лічыліся ступні, якія былі не больш за тры дзюймы. Такія 
ступні называлі «залацістыя ліліі» або «залацістыя лотасы» (гл. Малевич 2006, 52).

Жорсткая традыцыя вучыла дзяўчыну паслухмянасці і стрыманасці. Гэта быў своеасаблівы сімвал 
перавагі мужчын над жанчынамі. Але апошнія настолькі звыкліся з гэтай традыцыяй, што самай вялікай 
крыўдай было тое, што іх маглі назваць «веліканогімі». 

З даўніх часоў жанчына Кітая павінна была захоўваць правілы адзінашлюбнасці, «не магла ні 
раўнаваць мужа, ні здраджваць яму з іншым мужчынам. Калі жонка на працягу некалькіх гадоў не 
нараджала сына, муж меў права ўзяць другую жонку ці наложніцу, жыццё якой было яшчэ цяжэйшае. 
Не маючы прававога статусу, наложніца фактычна з’яўлялася паўрабыняй... жанчына ў Кітаі не магла 
скасаваць шлюб… Паўторнае замужжа жанчыны ў Кітаі лічылася цяжкім злачынствам перад памяццю 
мужа» (Куніцкі 1994, 20).

Беларуская жанчына магла выйсці замуж другі раз, але толькі ў выпадку ўдаўства. Жанчына такса-
ма была поўнасцю падпарадкавана мужу, на яе паводзіны і знешні выгляд таксама накладаліся розныя 
абмежаванні. Так, напрыклад, замужняя жанчына ні ў якім разе не магла выйсці з хаты без хусткі або 
наміткі, ёй забаранялася дзявочая прычоска і г. д.

Адно з галоўных месцаў у культуры любога народа свету займаюць каляндарныя абрады і звычаі, 
звязаныя з працоўнай дзейнасцю людзей. Як адзначае даследчык Т. І. Шамякіна, «кітайскі каляндар 
як важнейшы паказчык культуры ідзе каранямі ў вельмі далёкую старажытнасць. Асноўная яго рыса – 
імкненне гарманічна спалучыць рытмы Сонца і Месяца» (Шамякіна 2005, 5). Народны каляндар – 
складаная грамадская з’ява, якая адлюстроўвае этнічнае, сацыяльна-палітычнае, гісторыка-культурнае 
жыццё народа на асобных этапах яго развіцця. І каляндарныя, і сямейныя абрады і звычаі з’яўляюцца 
самымі значнымі аспектамі жыцця. Асноўная роля ў іх належыць жанчыне. Галоўная мэта практычна ўсіх 
абрадаў – забеспячэнне працягу жыцця, урадлівасці нівы, захаванне ўраджаю, ахова хатняй жывёлы, 
ушанаванне памяці продкаў. Нават шлюб разумеўся не толькі як з’ява асабістага жыцця чалавека, а як 
адзін са складнікаў урадлівасці і дабрабыту.

У беларусаў сам прыход вясны, пачатак земляробчых работ наогул не мог адбыцца без удзелу 
жанчын. Толькі дзяўчаты і жанчыны клікалі вясну (мужчыны не прымалі ўдзелу ў рытуалах «гукан-
ня вясны» і не спявалі вяснянак). Ва ўяўленнях старажытнага земляроба вясна ўвасаблялася ў во-
бразе прыгожай дзяўчыны, апранутай у зялёны сарафан. У валачобных песнях малюецца прыгожы 
вобраз жанчыны-сялянкі, гаспадыні дома, разумнай дарадчыцы і памочніцы мужу, ухваляецца яе 
ўвішнасць, гаспадарлівасць. Жаночы вобраз, створаны ў песнях, падкупляе ўнутранай сілай і хара-
ством. Падкрэсліваецца, што жанчына ў доме нясе пачатак сямейнага суладдзя, яна клапатлівая, 
гаспадарлівая, поўная ўсведамлення сваёй ролі і жаночай годнасці. У валачобных песнях усхваляецца 
і маладая дзяўчына (дачка гаспадыні і гаспадара), паэтызуецца яе прывабнасць, кемлівасць, здатнасць 
да ўсялякай хатняй работы.

Усе старажытныя святы і абрады напоўнены песнямі. Часта песні мелі магічны сэнс. Н. І. Вялецкая 
сцвярджае: «Магічная роля песнапенняў у язычніцкіх рытуалах – рэч агульнавядомая... Магія спеваў са 
старажытных часоў адыгрывала велізарную ўплывовую ролю ў чарадзейных актах, абрадах» (Велец-
кая 1978, 87). Вера ў магічную сілу слова (і спеваў) вядома з даўніх часоў у многіх народаў свету.

Паколькі жанчына з’яўляецца, як і сама зямля, жыватворным вытокам, які дае новае жыццё, то 
менавіта яна (а не мужчына) звяртаецца з песняй ва ўсіх старажытных рытуалах да сіл прыроды з 
просьбай аб добрым ураджаі, аб дабрабыце сям’і, нараджэнні здаровых дзяцей і г. д. Непарыўная су-
вязь чалавека з прыродай у старажытных каляндарных і сямейных абрадах ажыццяўляецца менавіта 
праз жанчыну – у прыватнасці, шляхам магіі спеваў.

Роля жанчын і дзяўчат застаецца галоўнай ва ўсіх каляндарных святах. На Сёмуху (або Тройцу) 
зялёнымі травамі і кветкамі яны аздаблялі двор і хату. На лузе дзяўчаты спявалі траецкія песні і завівалі 
вянкі. Матывы шлюбу і ўрадлівасці зямлі гучаць у куставых песнях. 

Адзін з галоўных вобразаў купальскіх песень – гэта Купалінка (Купалка). У песнях яна паказана 
занятай звычайнымі гаспадарчымі сялянскімі турботамі: прадзе кужалі, тчэ, беліць палатно, рыхтуе да-
чок да выдання замуж. Важнае месца займаюць у купальскіх песнях любоўныя і шлюбныя матывы. 
Купальскія песні паэтызуюць дзяўчыну, падкрэсліваючы яе хараство, здатнасць да працы, сямейнага 
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жыцця. Яна гасцінная, працавітая, душэўная, сціплая, але і поўная дзявочай годнасці, веры ў сваю 
дзявочую прывабнасць. Пэўнае месца ў купальскай паэзіі займаюць і баладныя матывы. Гэта песні-
балады пра войтаўну, дзяўчыну-ваярку, дзяўчыну-жаўнера, бранніцу. У жартоўных купальскіх песнях 
тон таксама задаюць дзяўчаты. 

Важнейшым этапам у гаспадарчай дзейнасці земляроба было жніво. Асноўны пласт жніўных пе-
сень складаюць уласна жніўныя і дажынкавыя песні. Жніўныя песні добра перадавалі ўмовы працы 
жней на полі, іх перажыванні, звязаныя з гэтай працай. Часта ў песнях жней чуліся скаргі на цяжкую 
працу, просьба да прыроды паспрыяць ёй. Многія жніўныя песні гавораць пра трывогу маці-жняі, звяза-
ны з дзіцём, пакінутым ля снапоў у калысцы, бо жнеі былі вымушаны браць з сабой на ніву немаўлят. 
Шырока  паказваюць жніўныя песні і сямейныя ўзаемаадносіны. Але галоўнае месца ў жніўных песнях 
займае вобраз самой жняі. Жніўная песня паказвае жняю ў час яе працы на пожаці. Вобраз жанчыны, 
кабеты-жняі пададзены больш суровымі фарбамі. Акрамя цяжкай працы на полі, яна ўся ў клопаце пра 
дом, дзе яе чакаюць малыя някормленыя дзеці, нядоеная кароўка і іншыя хатнія справы. Дзяўчына-
жняя падаецца больш у мажорным тоне. Яна таксама стомлена працай, але дзявочы гонар не дазваляе 
ёй паказаць стому. Яна звяртаецца да сонца, каб тое хутчэй зайшло не толькі, каб скончыць жаць, але і 
каб не запякала «цела белага, тварыку румянага». Маці з разуменнем сустракае дачку, якая вярнулася 
дамоў пасля цяжкай працы, пяшчотна спачувае ёй і прапануе адпачыць.

Заключны этап жніва – дажынкі. Яны абстаўляліся асабліва пышна і, акрамя абрадаў, суправаджаліся 
незлічонай колькасцю дажынкавых песень. Праз усе дажынкавыя песні праходзіць тэма радасці з вы-
падку заканчэння такой вялікай працы – жніва. Талочную грамаду жанок з дажынкавым вянком у песні 
называюць «вясёлым паслом». Сваімі песнямі, пасланымі здалёку, жнеі наказвалі гаспадару, што 
яны скончылі работу і надышоў час сустрэць талаку з належнай увагай і частаваннем. У дажынка-
вым застоллі гучалі песні, якія ўслаўлялі ўраджай, годнасць гаспадара і гаспадыні; паэтызавалася само 
«жыта залатое», выражалася радасць гаспадыні ад таго, што скончылася такая вялікая работа.

Восенню сяляне ўбіралі грэчку, проса, капалі бульбу, выбіралі гародніну. Вельмі важнай працай 
было парадкаванне льну. Галоўны ўдзел у гэтым прымалі зноў жа жанчыны. У цыкле восеньскіх песень 
вылучаюцца песні, якія спявалі пры льне: калі лён ірвалі, слалі, апрацоўвалі яго. Восеньскія песні гучалі 
пры зборы арэхаў, грыбоў, брусніц, калі выбіралі каноплі, шынкавалі капусту на зіму і г. д.

Восень – пара вяселляў. Таму ў восеньскіх песнях пануе тэма замужжа, чаканне дзяўчынай да-
лёкай дарогі, прадчування хуткага развітання з бацькамі і роднай хатай. Часта ў восеньскіх песнях 
сустракаецца  сцэна развітання дзяўчыны з маці. Папракае дзяўчына бацьку, што не слухаў яе і пасеяў 
лён (ці мак), якога цяпер не будзе каму браць, і ён зазімуе. Прадчуванні дзяўчыны перад замужжам 
звычайна нядобрыя, яна адчувае, што яе замужняе жыццё ў другой хаце будзе цяжкім і бязрадасным. З 
набліжэннем расстання родны дом набывае для дзяўчыны асаблівую прыцягальную сілу. 

Усё, чым жылі сяляне-земляробы зімовай парой, адлюстравалася ў калядных і шчадроўскіх песнях. 
Калядкі спяваліся гаспадыні, гаспадару, іх сыну і дачцэ. Калядкі і шчадроўкі, адрасаваныя гаспадыні, 
услаўлялі яе розум, жаночую прывабнасць, гаспадарлівую ўвішнасць, працавітасць. Песні ўзвышаюць 
годнасць гаспадыні, яе здатнасць да працы больш вытанчанай – напрыклад, вышывання, вязання 
карункаў. Песня адзначае  як найвышэйшую ступень дасканаласці майстэрства гаспадыні, што вышы-
тыя ёю ўзоры нібыта жывыя. 

У песнях Каляд выказваецца шчырая радасць дзяўчат, якім надакучыла сядзець за прасніцай і хо-
чацца акунуцца ў святочную весялосць («А калядачкі, а хадзіце хутчэй да нас»). Цікавы, маладаследа-
ваны вобраз Каляды. Каляда ў беларускай каляндарна-абрадавай паэзіі таксама жаночага роду. 

Беларуская каляндарна-абрадавая паэзія адлюстравала будні нашых продкаў-земляробаў, у ёй до-
бра паказана і месца жанчыны ў тагачасным грамадстве, яе роля ў штодзённым жыцці і працы, яе 
паводзіны, думкі, пачуцці, перажыванні, светаўспрыманне і светабачанне.

Калі ў беларускай культурнай традыцыі прынята было гукаць вясну, то ў Кітаі ў час вясенніх абрадаў 
адбываўся такі цікавы рытуал, як гулянне на першай траве, які называўся «гуляннем на зеляніне» або 
«гуляннем па вясне», каб людзі маглі пераняць першыя жыватворныя сілы прыроды. Гэты рытуал 
быў важнай часткай галоўнага веснавога свята – Цынмін. У той жа час збіралі кветкі, у прыватнасці 
кветкі стрэлак, якія лічыліся абярэгамі для добрага зроку. У правінцыі Шэньсі жанчыны пускалі кветкі 
па вадзе, і, калі тыя збіваліся ў пáры, гэта лічылася добрай прыметай. Такі рытуал можна параўнаць 
з пусканнем на ваду вянкоў беларускімі дзяўчатамі на Тройцу і Купалле (гл. Календарные обычаи 
1989, 35). У час другога месяца вясны ў правінцыі Гуандун у дзень веснавога пакланення боствам 
зямлі адбываўся абрад, падобны да беларускага валачобніцтва. Мясцовыя магі хадзілі па дамах 
і адпраўлялі ачышчальныя рытуалы. Яны распырсквалі ў пакоях ваду, рабілі пагражальныя выпады 
клінком і прыгаворвалі заклінанне: «Выганяем тысячу нягодаў, залучаем сто радасцей» (Там жа)*. Калі 
яны адыходзілі, жыхары дома праводзілі іх з запаленымі факеламі ў руках. 

На поўначы Кітая другі дзень другога месяца вясны святкаваўся як дзень абуджэння дракона, які 
кіраваў усёй воднай стыхіяй. Каб прывабіць дракона, пасыпалі попелам дарогу ад калодзежа да хаты. 
Звычай забараняў жанчынам у гэты дзень шыць, каб яны не маглі выпадкова «ўкалоць драконава 

* Тут і далей пераклад на беларускую мову наш. – І. К.
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вока». Па народных уяўленнях, калі яны параняць уладара вады, то на іх целе з’явіцца таксама рана ці 
язва. У беларускіх павер’ях, зафіксаваных на Магілёўшчыне, гаворыцца пра тое, што жанчынам вясной 
лепш не шыць па пятніцах, а то паколюць пальцы і гэта кроў замуціць ваду ў калодзежах і вадаёмах. 
У гэты дзень кітайскія гаспадыні гатавалі праснакі, якія называліся «луска дракона», і локшыну, якая, 
па народных прыметах, уяўлялася вусамі дракона, таксама прынята было есці пельмені як сімвалы 
драконавых вушэй (гл. Календарные обычаи 1989, 36). Добрай прыметай у гэты дзень лічыўся дождж. 

У Цэнтральным і Усходнім Кітаі 12-га (радзей 15-га) дня другога месяца адзначалі Свята кветак. 
Жанчыны ў гэты дзень упрыгожвалі свае валасы кветкамі з рознакаляровага шоўку і паперы, здзяйснялі 
прагулкі, любаваліся свежай зелянінай, пакланяліся боствам кветак. Вельмі значнае месца займала свята 
Халоднай ежы і Чыстага святла (Цынмін). Гэта быў дзень запальвання новага агню, калі з надыходам 
вясны запальвалі новы агонь пры дапамозе люстэрка, стары ж агонь перад гэтым гасілі і некаторы час 
усе елі толькі халодную ежу. На Беларусі таксама існавалі рытуальныя моманты запальвання новага 
агню і грамнічнай свечкі з надыходам вясны. У некаторых раёнах Цэнтральнага Кітая на гэта свята 
варылі вялікі гарбуз, які елі ўсе жанчыны, што, па павер’ях, садзейнічала нараджэнню ў іх сыноў. Цікава, 
што на Беларусі таксама існавалі павер’і, што жанчына, каб зацяжарыць, павінна есці кашу з гарбуза 
і пшана (запісана ў Магілёўскай вобласці, Хоцімскім раёне, в. Канаўка ад А. І.  Касьянавай 1918 г. н.). 

У правінцыі Гуандун жанчыны спецыяльна да дня Цынмін куплялі веер з прамасленай паперы – так 
званы веер Цынмін. У дзень свята яны насілі яго з сабой на прагулку, а калі вярталіся дадому, вешалі на 
браме ў якасці абярэга, які меў здольнасць адганяць злыя сілы (Там жа, 44).

Увогуле, і ў Кітаі, і ў Беларусі менавіта жанчыны ў большасці выпадкаў рабілі абярэгі для ўсіх членаў 
сям’і, асабліва для дзяцей. Чырвоны колер лічыцца ў Кітаі колерам шчасця. У часы летніх святаў 
жанчыны выразалі з чырвонага шоўку фігуркі тыграў, ластавак і іншыя шчаслівыя сімвалы, нанізвалі на 
чырвоную нітку і ўпрыгожвалі сябе і сваіх дзяцей. Дзяўчатам маці вешалі на шыю мяшэчкі з чырвонага 
шоўку з духмяным рэчывам, што лічылася для іх вельмі добрым абярэгам. Беларускія матулі рабілі з 
анучак лялькі-пелянушкі, абвязвалі іх чырвонымі ніткамі і клалі ў калыску ў якасці абярэга дзіцяці ад 
злых сіл. І ў беларусаў, і ў кітайцаў вельмі моцным абярэгам у час летняга цыкла з’яўляецца палын. 
Беларускія жанчыны збіралі палын і прывязвалі сваім дзецям на нагу (часцей хлопчыкам) як абярэг 
ад русалак, калі яны купаліся. У Кітаі жанчыны і дзеці таксама насілі на сабе палын у якасці абярэга, 
палын вывешвалі за браму, каб адагнаць злыя сілы, каб не сапсавалі будучы ўраджай (гл. Brendon, 
Mitroрhanov 1927, 314).

Падчас пятага месяца ў Кітаі адзначалася так званае «жаночае свята». У гэты дзень незамужнія 
дзяўчаты ўпрыгожвалі сябе кветкамі граната, а замужнія жанчыны павінны былі вярнуцца да бацькоўскага 
дому, каб наладзіць разам сумесны абед з роднымі. 

Многія абрады і сімвалы першага кітайскага восеньскага свята Цысі (адзначаецца ў ноч на сёмы 
дзень сёмага месяца), як і ўяўленні пра яго сакральную сілу, звязаны з жаночым пачаткам. Вядома, што 
на Поўначы ў ноч на сёмы дзень сёмага месяца ўшаноўвалі Гаспадыню стыхіі Інь, або Маці-правіцельніцу. 
Магчыма, гэта водгулле больш старажытнага культу Маці-правіцельніцы Захаду. Верылі, што ў гэтую 
ноч уся вада ў рэках, азёрах, сажалках, калодзежах набывае чароўную сілу, бо ў ёй купаюцца нябесныя 
феі. Жанчыны ішлі да вадаёмаў, набіралі ваду ў спецыяльныя збаны, заклінаннямі клікалі нябесных 
фей, потым запячатвалі збаны і адкрывалі пазней толькі ў лячэбных мэтах. Па павер’ях беларусаў, вада 
ў вадаёмах валодала гаючай і ачышчальнай сілай на світанні на Купалле. Беларускія знахаркі лячылі 
пры дапамозе «загаворанай» вады вялікую колькасць хвароб.

Свята Цысі для мужчын было большай часткай простымі начнымі пасядзелкамі за чаркай з віном. 
Справа ў тым, што гэта бадай адзінае ў годзе свята, якое адлюстроўвала мары кітайскай жанчыны пра 
яе шчасце. У гэтую святочную ноч па ўсяму Кітаю жанчыны прыносілі ў дварах сваіх дамоў ахвяры 
нябесным закаханым і жыхаркам нябёсаў, нябесным феям. Многія жанчыны перад гэтым святам 
пасціліся 7 або нават 49 дзён. У некаторых мясцовасцях Сёмай нябеснай дзеве пакланяліся сямёра 
незамужніх дзяўчат. Тады ж ушаноўвалі і іншыя боствы, якія апекавалі сямейнае жыццё, напрыклад 
Апякунку шлюбных пакояў. На ахвярныя столікі ставілі пахучыя палачкі, гарбату, віно і 7 розных відаў 
пладоў, асабліва гарбуз або дыню. У падарунак нябесным феям падносілі і адзенне з паперы. Мужчынам 
не дазвалялася нават прысутнічаць на цырымоніі. У ясную ноч жанчыны ўважліва ўглядаліся ў неба. 
Добрай прыметай лічылася ўбачыць падаючую зорку. Усе павер’і тут былі звязаны з легендай пра 
каханне нябесных Ткачыхі і Пастуха, якія атаясамліваліся з зоркамі Вегай і Альтаірам (гл. Календарные 
обычаи 1989, 73). Старшыя жанчыны малілі жыхароў неба, каб яны даравалі членам іх сям’і багацце, 
даўгалецце, дзяцей. Прычым звычай дазваляў прасіць у гэтую ноч толькі што-небудзь адно, самае 
патрэбнае ў гэтай сям’і ў выглядзе шчасця. Традыцыя патрабавала пакланіцца нябесным феям 7 разоў. 
(У беларускіх магічных рытуалах пры самых важных выпадках і замова, і дзеянне таксама паўтараліся 
7 разоў.) Па заканчэнні цырымоніі папяровыя прадметы закідвалі на дах дома ў падарунак феям, а 
пірожныя аддавалі дзецям. 

Важнае месца займалі таксама абрады і звычаі, звязаныя з традыцыйна жаночымі заняткамі – 
ткацтвам і шыццём. Выконваліся спецыяльныя рытуалы, якія мелі на мэце «прасіць майстэрства» ў 
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нябеснай каханай Пастуха, якая лічылася выключнай майстрыхай (гл. Календарные обычаи 1989, 76). 
Для кітайскіх жанчын, як і для беларускіх, рукадзелле мела вельмі вялікае значэнне. 

Восень у старажытным Кітаі была часам падзякі ўрадлівым сілам зямлі. Існавала таксама свята 
восеньскай Поўні, Сярэдзіны восені. Поўні (Месяцу) пакланяліся жанчыны. Яны ўпрыгожвалі сябе 
кветкамі дрэва цынамону і кланяліся Гаспадыні Поўні, феі бляску Поўні. Разам з дзецьмі жанчыны 
прасілі Гаспадыню Поўні пакаштаваць з імі «поўневых» праснакоў, палілі спецыяльную «паперу свят-
ла Поўні». Гаспадыня Поўні ўяўлялася як захавальніца сакрэту вечнага жыцця, а яе прысутнасць ся-
род людзей магла ўдыхнуць у іх новыя сілы. У беларусаў таксама існавала восеньскае свята падзякі 
за ўраджай сілам зямлі – Багач. Былі ў нашых продкаў і прыметы, і павер’і, звязаныя з уплывам Поўні 
на жыццё людзей. 

Згодна з вераваннямі кітайцаў, на месяцы жывуць розныя боствы. Найбольш вядомая з іх – прыгажуня 
Чан-э. На месяцы таксама жыве «нефрытавы заяц», які рыхтуе для смяротных зелле неўміручасці 
(гл. Все о Китае 2008, 338). Да яго ў рытуалах таксама звяртаюцца жанчыны.

У час зімовых свят жанчыны таксама прымалі актыўны ўдзел. На свята «адпраўлення зімовага 
 адзення продкам», калі палілі папяровае адзенне, трэба было выражаць смутак гучнымі крыкамі. Жан-
чыны крычалі 19 разоў, мужчыны – 11. Галоўную рытуальную ежу – клёцкі з рысавай мукі – у гэты 
дзень замужнія жанчыны павінны былі есці ў бацькоўскім доме разам са сваімі роднымі. У беларусаў 
па памерлых галосяць толькі жанчыны. Прыбіраюць і ўпрыгожваюць магілы ў вёсках таксама жанчыны 
(на Дзяды і Радаўніцу). Рытуальную абрадавую ежу ў беларусаў рыхтуюць толькі жанчыны. У дзень 
зімовага сонцавароту кітайскія жанчыны рыхтавалі рытуальныя рысавыя клёцкі з салодкага цеста. 

І ў беларускай, і ў кітайскай традыцыйнай абраднасці жанчыне адводзіцца значнае месца. Праўда, 
у беларусаў сакральных абрадавых момантаў, дзе жанчыны выконвалі галоўную ролю, усе-такі больш. 
Аднак і ў таго, і ў другога народа сама яе прысутнасць ахоўвала месца абраду, накіроўвала абрад 
песнямі, заклінальнымі формуламі, зваротамі да вышэйшых сіл, выконвала большасць сімвалічных 
дзеянняў. Магічная роля і колькасць абрадавых песень у беларускай культуры больш значная, у кітайцаў 
больш важнай была сістэма непасрэдна рытуальных дзеянняў. 
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Н. В. ЛАмеКО

«ВЫХОД В ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ»: ФЕНОМЕН ТРАНСГРЕССИИ  
В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА И САЛЬВАДОРА ДАЛИ

Резюме. Анализируется феномен трансгрессии, присутствующий в творчестве Джеймса Джойса и Сальвадора Дали. Поня-
тие трансгрессии, разработанное в философии ХХ в. (Ж. Батай, М. Фуко, М. Бланшо), служит ключом к объяснению всевозмож-
ных метаморфоз, переживаемых героями романов «Улисс» и «Поминки по Финнегану» Джойса и персонажами многочисленных 
картин Дали. Представление авторов о мире базируется на идее взаимосвязи реального и вымышленного, их взаимотрансфор-
мации; человек в таком универсуме открыт процессу перманентного самоконфигурирования и способен переживать трансгрес-
сию на физическом и духовном уровнях. Чтобы продемонстрировать масштабы трансгрессии от незначительных изменений в 
характере до биологической трансмутации, оба автора прибегают к технике создания гибридного образа. Таким образом, Джойс 
и Дали доказывают способность личности преодолевать границы естественного, переходить за пределы мыслимого и принимать 
множественные, кажущиеся на первый взгляд невозможными состояния. Также Джойс и Дали демонстрируют трансгрессивные 
способности языка (соответственно, литературного и визуального).

Ключевые слова: трансгрессия; невозможное; синергетика; самоорганизация; модернизм; сюрреализм; гибрид; художе-
ственный универсум; хаосмос; линейность и нелинейность; метаморфоза; эксперимент; интерпретация; транспозиция.

Abstraсt. The objective of this article is to analyze he phenomenon of transgression whose manifestations can be detected in James 
Joyce’s writings and Salvador Dalí’s paintings. The concept of transgression, elaborated in the 20th century philosophy (G. Bataille, 
M. Foucault, M. Blanchot), may be seen as an adequate clue to explaining various metamorphoses characters experience in both 
«Ulysses» and «Finnegans Wake» by Joyce and numerous paintings by Dalí. Joyce’s and Dalí’s vision of the world is based on the 
interconnection of the real and the imaginary, and in such a universe a person is open to the process of permanent self-configuration and 
apt to endure transgression on the physical and the spiritual level. To show the wide scope of transgression, from slight alterations in one’s 
character to biological transmutation, both authors turn to the technique of creating hybrid images of people. Thus Joyce and Dalí prove 


