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ЖАНЧЫНА Ў ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ  

БЕЛАРУСАЎ І КІТАЙЦАЎ 

 

Мужчына быў заснавальнікам сацыяльнага жыцця, ѐн вынайшаў зброю 

і вайну, алфавіт і сацыяльныя законы, сродкі перамяшчэння, гандаль, грашовую 

сістэму і выкарыстанне металаў. Але затое жанчына, са свайго боку, знайшла 

пэўную формулу хатняга жыцця. Гэты факт ярка адлюстраваны ва ўсіх дасле-

даваннях, прысвечаных першабытным народам. Дом, земляробства, медыцына, 

мастацтва прасці, ткаць, шыць, гатаваць ежу — усѐ гэта было прыдумана 

жанчынай. Звесткі пра паходжанне і ўменне карыстацца агнѐм яшчэ вельмі 

спрэчныя. Наогул невядома, ці гэта вынаходніцтва абавязана простаму выпад-

ку, ці гэта вынік доўгай і цярплівай, свядомай працы. Несумненна, аднак, што 

калі жанчына і не была ініцыятарам гэтага важнага вынаходніцтва, то, ва ўсякім 

выпадку, яна заўсѐды была клапатлівай яго ахоўніцай. І раслінны, і жывѐльны 

свет жанчына паставіла сабе на службу. Яна выкарыстоўвала раслінныя валок-

ны і жывѐльную воўну, каб рабіць матэрыял і шыць з яго адзенне, ператварала 

дзікіх жывѐл у хатніх, добра ведала лекавыя расліны, каб ратаваць ад хвароб 

сваіх дзяцей і мужчын. Акрамя ўсяго гэтага, менавіта жанчына можа ганарыцца 

яшчэ адным вынаходніцтвам, якое мела велізарнае значэнне ў гісторыі ча-

лавечай цывілізацыі, што зрабіла зусім іншым твар Зямлі, змяніла характар 

мужчыны і пераўтварыла неўтаймаванага воя, якім ѐн быў спачатку, у мірнага 

земляроба. Гэта вынаходніцтва — апрацоўка зямлі. У міфалогіі, у каляндарных 

абрадах і рытуалах розных народаў свету добра захавалася вельмі важная твор-

чая роля жанчыны ў працэсе земляробчай працы. Так, старажытныя грэкі ства-
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рылі прыгожы паэтычны вобраз багіні Цэрэры, якая апекавала жніво; адным 

толькі манавеннем галавы яна прыводзіла ў рух хвалістую, усю ў калоссях ніву. 

Дапамагалі ѐй таксама дзве жанчыны — Флора і Памона. У мексіканцаў, 

напрыклад, боства, якое апекавала апрацоўку маіса, зноў жа было ў выглядзе 

жанчыны, багіні Каатлікуа. Яшчэ і зараз у некаторых абласцях Суматры рыс за-

сяваюць толькі жанчыны, якія ў час гэтай працы расплятаюць свае валасы, 

упэўненыя, што калі жанчына перакруціць нітку ці ўпусціць верацяно, то гэта 

будзе мець дрэнны ўплыў на маладыя пасевы збожжа.  

Англійскі міфолаг Дж.Фрэзер (―Золотая ветвь‖) разглядае цікавы вобраз 

Мацеры Хлеба ў паўночнай Еўропе і іншых краінах свету. Абапіраючыся на 

вынікі даследаванняў В.Манхардта, што першая частка імя Дземетры ўтвары-

лася ад крыцкага слова deai (што значыць ―ячмень‖), ѐн робіць вывад, што імя 

Дземетры азначае ―Маці Ячменя‖ ці ―Маці Хлеба‖. Падобныя міфічныя вобра-

зы пырсутнічаюць у многіх народаў свету. Напрыклад, у Германіі, калі сяляне 

бачаць, як калышацца збожжа на ветры, кажуць, што гэта ідзе Маці Хлеба. 

Прычым Маці Хлеба можа быць помслівай, калі яе пакрыўдзіць, яна нават мо-

жа забраць дзяцей, якія будуць збіраць васількі ў жыце. У Германіі апошні сноп 

пасля жатвы прыносяць у хату і шануюць як боства, бо лічаць, што Маці Хлеба 

хаваецца ў апошніх сцяблінах ці ў калоссі. Можна параўнаць гэта з шанаваннем 

першага снапа ў час беларускіх дажынак і ―завіваннем барады‖ апошніх нязжа-

тых каласоў, якое мела магічнае значэнне. У Францыі апошні сноп таксама 

называюць Маці Пшаніцы, Маці Ячменю, Жыта ці Аўса. У некаторых краінах, 

напрыклад, у Шатландыі, з апошніх каласоў рабілі жаночую фігуру, называлі яе 

Карлін, што значыць ―Старая‖. Лічылася дурной прыкметай, калі апошні сноп 

вязаўся пасля заходу сонца, і яго называлі Ведзьмай. Літоўцы называюць апош-

ні сноп Бабай ці Старой. Балгары робяць з апошняга снапа ляльку, якую завуць 

Маці Хлеба ці Каралевай. Выраб фігуркі Каралевы ўраджаю быў распаўсюджа-

ны і ў Англіі. Часам бывае, што апошні сноп ці жняю, якая яго зжынае, назы-

ваюць Нявестай Пшаніцы, як, напрыклад, у некаторых абласцях Германіі. 

Вядома Маці Маісу ў Амерыцы, Маці Рысу — у Ост-Індыі, мы ўжо называлі 

славянскую багіню Макош, якая лічыцца Маці Ураджаю. Паходжанне гэтага 

слова разумеецца бінарна. З аднаго боку Макош (―кош‖ — як жэрабя, прычым 

тут жэрабя шчаслівае, адсюль Макош — багіня шчасця, удачы і дабрабыту; з 
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другога боку ―кош‖ разумеецца як ―кашэль‖, плецены для зерня, гэта значыць 

як умяшчальня зерня, ураджаю, ці Маці Ураджаю). 

Галоўная жаночая багіня Кітая — Нюйва — багіня і самой зямлі, 

і прародзіца ўсяго чалавецтва. Нюйва таксама таясамліваецца з багіняй урад-

лівасці, якая злучае юнакоў і дзяўчат у шлюбе. Напачатку першага веснавога 

месяца ў яе гонар прыносілі ахвяры, спявалі песні і танцавалі. Ушаноўвалі яе 

таксама стрэламі з лука. Апякункамі шлюбу і сямейных адносін у кітайцаў 

з’яўляліся розныя багіні. Напрыклад, багіня Чуанпо — маці ложку. Выява 

багіні і яе мужа павінна была вісець побач з сямейным ложкам, каб яна магла 

дапамагаць маладым, ахоўвала спальню і спрыяла дзетанараджэнню. Біся 

Юаньцзюнь и Сунцзы няннян — галоўныя багіні, адказныя за дзетанараджэнне, 

Гэ-ту (―цѐтачка Гэ‖) — апякунка бабулі-павітухі, якая дапамагала жанчынам 

нараджаць, Дана Фужэнь (―пані вялікая бабуля‖) — багіня, якая дапамагала без 

пакут хутчэй нарадзіць [5, с. 235]. 

―Біся Юаньцзюнь вядома таксама пад імем Тайшань няннян. Яна была 

дачкой уладыкі гары Тайшань. Яе з’яўленне звычайна суправаджалася бурай, 

моцным шквалістым ліўнем. У храме яе звычайна адлюстроўвалі матронай, 

якая сядзела на чырвоным троне. На галаве ў яе быў незвычайны ўбор 

у выглядзе трох птушак з распраўленымі крыламі. Вакол яе сядзела цэлая група 

―матушак‖ (няннян): Сунцзы няннян прыносіла дзяцей, Пэйтай няннян спрыяла 

зачаццю дзяцей, Цуйшэн няннян спрыяла хуткім родам, Яньгуан няннян 

ахоўвала нованароджаных ад хвароб вачэй, Доу-шэнь ахоўвала дзяцей 

ад воспы, а таксама шэраг іншых багінь, якія ахоўвалі дзяцей у розныя перыяды 

іх жыцця (ад маленства да паўналецця)‖ [5, с. 236]. 

Сунцзы няннян, разам з Біся Юаньцзюнь, лічылася таксама вярхоўнай 

багіняй, галоўнай сярод багоў-апекуноў дзетанараджэння. Згодна з легендай, 

у яе з мужам Вэнь-ванам было больш за сто сыноў. У храмах Сунцзы няннян 

была адлюстравана разам з Вэнь-ванам. Ім прыходзілі пакланіцца як шчаслівыя 

сямейныя пары, так і тыя, якія не мелі дзяцей. Вакол яе ў храмах звычайна было 

шмат лялек-прынашэнняў. Жанчыны звычайна звярталіся да багіні з мальбой, 

каб яна дапамагла ім нарадзіць хлопчыкаў. Яны бралі з храма адну з лялек, 

а пасля нараджэння сына прыносілі ў храм сваю ляльку. Лічылася таксама, што 
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Сунцзы няннян спрыяе зачаццю дзяцей, а таму ў час вяселля ў яе гонар музыкі 

выконвалі прысвечаны ѐй гімн [5, с. 236]. 

У старажытныя часы кітайскія жанчыны валодалі такімі ж правамі, як 

і мужчыны, а магчыма яшчэ і большымі. Прыкладна паміж VII I VIII ста-

годдзямі становішча жанчыны абмяжоўваецца ўсѐ больш і больш толькі хатняй 

функцыяй, а яе правы пачалі паступова змяншацца. Гэта, у першую чаргу, 

напэўна, было звязана з канфуцыянская традыцыяй, якая вызначала перавагу 

мужчыны ў адносінах да жанчыны. З маленства яе прывучалі падпарадкоўвацца 

мужчыне. Асноўная роля, якая адводзілася жанчыне — 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 дэфармацыі іх да памеру далоні. 

Існуе некалькі легенд гэтай традыцыі, якая практычна пазбаўляла жанчыну 

магчымасці не толькі самастойна пакідаць хату, але і перамяшчацца па ѐй. 

З ранняга ўзросту дзяўчынкам з гарадскіх і забяспечаных сем’яў, за выключэн-

нем сялянскіх дзяцей і дзяцей прыслугі, накладваліся на ступні і пальцы ног 

вельмі жорсткія павязкі з выкарыстаннем бамбукавых зажымаў. Пры гэтым па-

вернутыя ўнутр пальцы практычна выварочваліся з суставаў так, што ступня 

нагадвала форму распушчанай кветкі — лотаса. Такое гвалтоўнае спавіванне 

ступні прыносіла дзяўчынцы невыносныя пакуты і працягвалася да паўналецця. 

Да таго часу, як дзяўчынка станавілася дарослай жанчынай, спыняліся і пакуты. 

Ідэальнымі лічыліся ступні, якія былі не больш за тры дзюймы. Такія ступні 

называлі ―залацістыя ліліі‖ або ―залацістыя лотасы‖. [9, с. 52]. 

І. Малевіч адзначае, што і сѐння ў Кітаі можна сустрэць пажылых жанчын, 

якіх возяць на маленькіх павозках іх мужы і дзеці. На нагах гэтых жанчын абу-

тыя вельмі прыгожыя вастраносыя чаравікі ярка-чырвонага колеру дзіцячага 

памеру. Такія чаравікі называлі ―туй чжао‖ і лічылі іх галоўным прадметам 

упрыгожвання жанчыны і заўсѐды з гонарам выстаўлялі напаказ.  

Сучаснаму чалавеку складана зразумець гэтую традыцыю, якая існавала 

з часоў дынастыі Юань (ХІІІ ст.), але ў Кітаі ніхто і ніколі не чуў, каб жанчыны 

ці мужчыны выказвалі пратэст супраць гэтага звычаю. 
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Больш вядомай і вельмі рамантычнай з’яўляецца легенда з’яўлення ча-

равічка ―туй чжао‖. Адзін з кіраўнікоў дынастыі Тан быў закаханы ў тан-

цоўшчыцу Яонян. Для яе выступлення ѐн збудаваў сцэну ў выглядзе залатой 

кветкі лотаса, памерам усяго шэсць футаў. Утрымацца на такой сцэне было 

магчымым, толькі калі стаць на наскі пальцаў. Яонян была кемлівай і вына-

ходлівай дзяўчынай, а таму пачала для зручнасці шчыльна спавіваць свае ногі 

шаўковымі стужкамі. Правіцель быў вельмі ўсцешаны абсалютна новым танцам 

сваѐй балерыны. Яму падалося, што калі Яонян пачала бінтаваць ступні ног, яе 

сцѐгны набылі асаблівую пышнасць і прыгажосць, а гэта ў Старажытным Кітаі 

лічылася вяршыняй жаночай прывабнасці [9, с. 53]. 

Але існуе і іншае тлумачэнне гэтай традыцыі, менш рамантычнае і больш 

верагоднае. Кітайская жанчына, будучы дабрачыннай, заўжды падпарадкоўва-

лася мужчыну. Нерухавасць жанчыны ў хаце рабіла яе зусім бездапаможнай, 

вучыла стрыманасці і паслухмянасці. «Мужчына атрымліваў перавагу ў трады-

цыйных эратычных гульнях кітайскага дома, звязаных з доўгімі хітрыкамі 

жанчыны і пагоняй за ўцехамі кахання. Такія забавы былі ў Старажытным Кітаі 

вельмі папулярнымі сярод адукаваных і забяспечаных мужчын, якія звычайна 

былі яшчэ і вельмі раўнівымі. А збегчы з перабінтаванымі да памеру дзіцячай 

ручкі нагамі з дому мужа-раўніўца не атрымалася б нават у сучаснай жанчыны. 

Кітайская эстэтыка сціплай жанчыны дазваляла ў рытуале распранання ўсѐ, ак-

рамя ―туй чжао‖» [9, с. 52]. 

Такім чынам, такая бязлітасная і жудасная традыцыя, падчас якой пальцы 

ног загіналіся пад пяты, а стужкі зацягвалі ўсѐ мацней і мацней да таго часу, 

пакуль не дасягаўся ідэальн памер ножкі — 8–12 сантыметраў, існавала толькі 

дзеля таго, каб дзяўчынка навучылася паслухмянасці і стрыманасці. Гэта быў 

своеасаблівы сімвал перавагі мужчын над жанчынамі. Але апошнія настолькі 

звыкліся з гэтай традыцыяй, што самай вялікай абразай лічылася для іх слова 

―вяліканогая‖. 

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, жыццѐ якой было яшчэ цяжэйшае. Не 

маючы прававога статуса, наложніца фактычна з’яўлялася паўрабыняй… 
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жанчына ў Кітаі не магла скасаваць шлюб…Паўторнае замужжа жанчыны ў 

Кітаі лічылася цяжкім злачынствам перад памяццю мужа‖ [8, с. 20]. 

На такім фоне тым больш незвычайна выглядае гісторыя абшчыны Масуо 

на возеры Луджы. Тут створана своеасаблівае каралеўства жанчын, дзе заха-

валіся не толькі ўсе першаасновы і менталітэт матрыярхату, але і з’явілася 

шмат сучасных матрыярхальных ідэй. 

Упершыню падрабязна апісаў жыццѐ і ідэі абшчыны возера Луджы ў кнізе 

―Забароненае каралеўства‖ рускі даследчык Пѐтр Гулатаў. Ён жыў тут да 

1950 года. Навуковец у сваѐй працы адзначыў, што ―…возера Луджы — гэта 

возера вольнага кахання, якое падаравана чалавеку небам. Калі тут з’яўляецца 

якая-небудзь экспедыцыя, караван альбо групы іншаземцаў, жанчыны таемна 

размяркоўваюць іх паміж сабой. Мужчыны па вызначаных правілах размяр-

коўваюцца паміж усімі жанчынамі і іх дочкамі. Апошнія бралі на сябе ўвесь 

клопат пра гасцей: танцы, курыва, выпіўку і інш.‖ [9, с. 65]. 

Аднак мужчыны ўсѐ ж такі маглі выбраць сабе жанчыну. Адбывалася гэта 

ў тым выпадку, калі старэйшая жанчына прапаноўвала гасцям выбіраць паміж 

―вопытам і неразумнай маладосцю‖ або некалькімі асобамі, якіх яна прызначы-

ла кандыдатамі. 

«У гэтым ―каралеўстве жанчын‖ прозвішчы і імѐны перадаюцца не па ба-

цькоўскай лініі, а па жаночай. Жанчына павінна сама выбіраць сабе аднаго або 

некалькіх мужчын. Доўгі час тут існавала асаблівая этычная традыцыя замуж-

жа, калі жанчына запрашала да сябе каханага на вызначаны ѐю час. Каб заха-

ваць высокую мараль абшчыны, мужчына павінны з’явіцца на заклік каханай 

толькі пасля надыходу цемры і застацца з ѐй да ўзыходу сонца. Дзіця, якое на-

радзілася пасля такой ночы, належала толькі маці» [9, с. 64]. Гэта традыцыя 

існавала таксама ў сялянскіх абшчынах сотні гадоў таму, калі мужчыны часта 

гінулі ў войнах. 

Акрамя таго, у кітайскай абшчыне мужчыны выконваюць усю гаспадар-

чую працу (напрыклад, праполка агарода, догляд жывѐлы і інш.). Усю склада-

ную і важную працу робяць жанчыны. Але абмежаванне праў мужчыны не 

зводзіцца толькі да забароны выконваць цяжкую працу. Ім таксама нельга 

хадзіць у госці, чытаць газеты, курыць і інш. Мужчыны абшчыны павінны 

жыць у доме сваѐй маці і клапаціцца пра дзяцей сваіх сясцѐр. 
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Дрэнным знакам з’яўляецца тое, што жанчына жыве толькі з адным вы-

браннікам і дазваляе яму шэраг вольнасцей, якімі павінна карыстацца толькі 

яна, напрыклад, курыць, гуляць у карты, вучыцца ў школе, чытаць газеты. Тут 

гэта жаночая ―доля‖. Лічыцца, што мужчыны нічога не ўмеюць рабіць і ні на 

што не здольныя, акрамя працы па гаспадарцы і выхаванні дзяцей [9, с. 65]. 

Гэтыя традыцыі зрабілі возера легендарным не толькі ў Кітаі, Тыбеце і 

Непале, але і ва ўсѐй Еўропе і Амерыцы. На сѐнняшні дзень асноўны валютны 

даход абшчыны звязаны з замежным турызмам. Іншаземцы прыходзяць у за-

хапленне, калі бачаць, як мужчыны працуюць на палях, а жанчыны і дзяўчаты 

вучацца ў школе або гуляюць у карты. 

Асаблівая гасціннасць абшчыны, якая апісана ў кнізе Пятра Гулатава, за-

хавалася да нашых дзѐн. Гасцей абавязкова навучаць традыцыйным спевам пра 

каханне, танцам, а таксама пакажуць адзенне, упрыгожванні і жыллѐ маладых 

дзяўчат. Кожная сустрэча жанчын гэтай абшчыны з якой-небудзь экспедыцыяй 

або іншаземцамі заканчваецца начнымі танцамі і спевамі традыцыйных песень 

[9, с. 65]. 

Многія жанчыны і мужчыны ў Кітаі з вялікай прыхільнасцю ставяцца да 

традыцый возера Луджы. Яны лічаць, што такое жыццѐ і традыцыі — гэта ―дар 

кітайскай жанчыне за стогадовыя здзекі з яе і абмежаванне яе ў колькасці нара-

джэння дзяцей‖ [9, с. 65]. 

Адно з галоўных месцаў у культуры народаў свету займаюць каляндарныя 

абрады і звычаі, звязаныя з працоўнай дзейнасцю людзей. Народны каляндар — 

складаная грамадская з’ява, якая адлюстроўвае этнічнае, сацыяльна-палітычнае, 

гісторыка-культурнае жыццѐ народа на асобных этапах яго развіцця. І калян-

дарныя, і сямейныя абрады і звычаі з’яўляюцца самымі значнымі аспектамі 

жыцця людзей на зямлі. А галоўная роля ў іх належыць жанчыне. Менавіта 

жанчыны збераглі і данеслі да нашых дзѐн старажытныя песні, абрады, калы-

ханкі, казкі і г.д., усѐ багацце традыцыйнай культуры. Галоўнай мэтай прак-

тычна усіх абрадаў з’яўляецца забеспячэнне працягу жыцця, урадлівасці нівы, 

захаванне ўраджаю, ахова хатняй жывѐлы, атрыманне спрыяння продкаў. Нават 

шлюб разумеўся не толькі як з’ява асабістага жыцця чалавека, а як адзін са 

складнікаў урадлівасці і дабрабыту. 
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У беларусаў сам прыход вясны, пачатак земляробчых работ наогул не мог 

пачацца без удзелу жанчын. Толькі дзяўчаты і жанчыны клікалі вясну (мужчы-

ны не прымалі ўдзел у рытуалах ―гукання вясны‖ і не спявалі вяснянак). У пес-

нях-вяснянках чуецца гарачы заклік да вясны, каб яна хутчэй прыйшла, 

прынесла з сабой сонечныя дні, цѐплыя дажджы і гэтак далей. Адзін з галоўных 

матываў гэтых веснавых песень — замыканне зімы і адмыканне вясны, лета. Ва 

ўяўленнях старажытнага земляроба вясна ўвасаблялася ў вобразе прыгожай 

дзяўчыны, апранйтай у зялѐны сарафан. Яна — сейбіт красак і збожжа. У ва-

лачобных песнях таксама малюецца прыгожы вобраз жанчыны-сялянкі, гаспа-

дыні дома, разумнай дарадчыцы і памочніцы мужу, ухваляецца яе ўвішнасць, 

гаспадарлівасць. Жаночы вобраз, створаны ў песнях, падкупляе ўнутранай 

сілай і хараством. Падкрэсліваецца, што жанчына ў доме нясе пачатак сямейна-

га суладдзя, яна клапатлівая, гаспадарлівая, поўная ўсведамлення сваѐй ролі і 

жаночай годнасці. У валачобных песнях усхваляецца і маладая дзяўчына (дачка 

гаспадыні і гаспадара), усхваляецца яе прывабнасць, кемлівасць, здатнасць да 

ўсялякай хатняй работы. 

Часта ў валачобных песнях, прысвечаных дзяўчыне, выкарыстоўваюцца 

сімвалічныя вобразы вянка, пярсцѐнка, кубка, згадваюцца ручнікі, паясы і 

іншыя атрыбуты вясельнага абраду. Наогул жа ўсе валачобныя песні павінны 

былі спрыяць ураджаю на ніве, прыплоду статку, дабрабыту, здароўю сям’і. 

Валачобнікі віншавалі земляробаў з прыходам вясны, з пачаткам палявых работ 

і як бы бласлаўлялі на іх паспяховае здзяйсненне. Прыход вясны адзначаецца 

яшчэ і веснавымі карагодамі, у якіх таксама галоўная роля належыць жанчынам 

і дзяўчатам. Ваджэнне карагодаў, танкоў цягнулася да самай Радаўніцы, ста-

ражытнага свята памінання памерлых продкаў. Для карагода характэрна гул-

лівасць, весялосць. Вясна — гэта абуджэнне зямлі пасля зімовага сну. Вясѐлы 

настрой людзей, іх песні і танцы павінны былі дапамагчы зямлі прачнуцца, 

стаць урадлівай, бо старажытныя людзі верылі ва ўзаемасувязь урадлівай энер-

гіі прыроды і чалавека. У час Юр’я, старадаўняга земляробчага свята першага 

абрадавага выгану жывѐлы ў поле, жанчыны збіраліся вялікай грамадой каля 

жытняй руні і пад гранне дуды спявалі песні. Юр’еўскія песні працягваюць да-

лей тэму земляробчай працы, выражаюць адвечны клопат земляробаў пра доб-

рае жыта і пра тое, каб зберагаўся і памнажаўся статак. 
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Усе старажытныя святы і абрады напоўнены песнямі. Часта песні мелі 

магічны сэнс. Н.І. Вялецкая сцвярджае: ―Магічная роля песнапенняў у языч-

ніцкіх рытуалах — рэч агульнавядомая…Магія спеваў са старажытных часоў 

адыгрывала велізарную ўплывовую ролю ў чарадзейных актах, абрадах‖ 

[3, с. 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 жыццѐ, то менавіта яна (а не мужчына) звяртаецца з песняй ва ўсіх 

старажытных рытуалах да сіл прыроды з просьбай аб добрым ураджаі, аб даб-

рабыце сям’і, нараджэнні здаровых дзяцей і гэтак далей. Непарыўная сувязь ча-

лавека з прыродай у старажытных і каляндарных, і сямейных абрадах 

ажыццяўляецца менавіта праз жанчыну і, ў прыватнасці, шляхам магіі спеваў. 

Роля жанчын і дзяўчат застаецца галоўнай і ў наступных каляндарных свя-

тах. На Сѐмуху (або Тройцу) зялѐнымі травамі і кветкамі яны прыбіралі двор 

і хату. На лузе дзяўчаты спявалі траецкія песні і завівалі вянкі: ―На годы 

добрыя, // На жыта густое, // На ячмень каласісты, // На авѐс расісты, // На грэч-

ку чорную, // На капусту белую‖ [10, с. 190]. Матывы шлюбу і ўрадлівасці зямлі 

гучаць у куставых песнях. Значнае месца ў куставых песнях займаюць за-

клінальныя матывы на добры ўраджай, напрыклад: ―Пасеем жыта, // Да няхай 

зародзіцца // І густое, каласістае, // Яшчэ к таму й ядраністае‖ [10, с. 186–187]. 

Летам, як і ўвесну, селянін сачыў за ростам пасеваў і рыхтаваўся да збору ўра-

джаю з палѐў. Імкненне старажытнага чалавека засцерагчы ўраджай напярэ-

дадні яго збору ад шкодных звышнатуральных сіл адлюстравалася ў купальскіх 

песнях. 

У цэлым жа купальская паэзія выражае розныя праявы народнага побыту 

старадаўняга земляробчага светаўспрымання. Адзін з галоўных вобразаў ку-

пальскіх песень — гэта Купалінка (Купалка). У песнях яна паказваецца занятай 

звычайнымі гаспадарчымі сялянскімі турботамі: яна прадзе кужалі, тчэ, беліць 

палатно, рыхтуе дачок да выдання замуж.Важнае месца займаюць у купальскіх 

песнях любоўныя і шлюбныя матывы. Купалле — гэта свята кахання. Гэтаму 

садзейнічала і тое, што ў той час квітнела ўся прырода, і людзі пакуль былі 

вольныя ад цяжкай земляробчай працы. Купальскія песні паэтызуюць дзяўчы-

ну, падкрэсліваюць яе хараство, здатнасць да працы, да сямейнага жыцця. Яна 
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гасцінная, працавітая, душэўная, сціплая, але і поўная дзявочай годнасці, веры 

ў сваю дзявочую прывабнасць. Пэўнае месца ў купальскай паэзіі займаюць і ба-

ладныя матывы. Гэта песні-балады пра войтаўну, пра дзяўчыну-ваярку, 

дзяўчыну-жаўнера, бранніцу. У жартоўных купальскіх песнях тон таксама за-

даюць дзяўчаты. Наогул, купальскія песні — гэта своеасаблівы гімн жыццю, 

прыродзе, каханню, яны перадаюць радасць чалавека ад сузірання рас-

квітнеўшай прыроды, ад прадчування хуткага збору ўраджаю. Добра перадаюць 

тую рупнасць, што авалодвала вясковым чалавекам напярэдадні жніва, 

пятроўскія песні. 

Калі ж наступаў час жніва — гэта была сапраўдная ўрачыстасць. Гэта была 

вялікая, цяжкая, але і радасная праца. Жніво было важнейшым этапам у гаспа-

дарчай дзейнасці земляроба. Яно падводзіла вынікі яго працоўнага года, давала 

рэальны плѐн яго працы. Гэта адбілася ва ўрачыстых жніўных абрадах. Яны 

адлюстроўвалі страх старажытнага чалавека перад сіламі прыроды, боязь, каб 

яны не перашкодзілі ў час збору ўраджаю. 

Само жніво абрадамі не суправаджалася. Тут усе рытуалы саступалі месца 

цяжкай, напружанай працы. Уласна жніўныя песні і выконваліся жнеямі пера-

важна па дарозе дахаты і ў час перапынку ў працы. Песень пры агледзінах жыта 

і пакрыванні поля няшмат. Не вельмі многа і песень зажынкавых. Яны адлюст-

роўваюць урачыстую сустрэчу жней з нівай, у іх гучыць дыялог жней з полем, 

пяшчотнае развітанне жняі-зажынальніцы з нівай перад жнівом, гучыць клопат 

аб тым, каб жніву паспрыяла добрае надвор’е. 

Асноўны пласт жніўных песень складаюць уласна жніўныя і дажынкавыя 

песні. Жніўныя песні добра перадавалі ўмовы працы жней на полі, іх перажы-

ванні, звязаныя з гэтай працай. Часта ў песнях жней чуліся скаргі на цяжкую 

працу, просьба да прыроды паспрыяць ѐй: ―Ой, не ляжы, ветру, у полі, // Паміж 

горачак у разоры, // Да ўстань, ветру, памаленьку, // Павей, ветрык, паціхень-

ку, // Развей хмарачку цямненьку — // Маю тугу цяжаленьку, // Каб я, малада, 

жыта жала // І сярэдзіну сваю не зажала‖ [2, л. 1]. Многія жніўныя песні гаво-

раць пра трывогу маці-жняі, звязаную з дзіцѐм, пакінутым ля снапоў у калысцы, 

бо жнеі вымушаны былі браць з сабою на ніву немаўлят. Жняя турбуецца, каб 

дзіця не плакала, каб спала, каб яму не дапякала сонца. У некаторых песнях 

расказваецца пра трагічныя выпадкі, калі пакінутае на ніве дзіця задраў 
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мядзведзь ці з’еў воўк. Шырока паказваюць жніўныя песні і сямейныя ўзаема-

адносіны. Маладая жанчына, нават і стомленая цяжкай працай, не хоча вяртац-

ца дамоў, бо там чакае неспагадная свякроўка з новымі загадамі і злосны муж, 

якому яна нічым не можа дагадзіць. Часта жняя ўспамінае сваю родную хату, 

сваіх бацькоў, шчаслівае дзявочае жыццѐ. Гучыць у жніўных песнях і рэзкі 

пратэст супраць пана-прыгнятальніка, чыѐ жыта жнуць жнеі. Песня падае па-

мешчыка бесчалавечным і жорсткім. Панскі прыганяты прымушае жней жаць 

да ночы. Песні неаднаразова гавораць аб жаданні жней расправіцца з прыганя-

тым, прысутнасць якога і яго зачэпкі рабілі і без таго цяжкую працу жанчыны 

на панскім полі невыноснай. Але галоўнае месца ў жніўных песняхзаймае во-

браз самой жняі. Жніўная песня паказвае жняю ў час яе працы на пожаці. Во-

браз жанчыны, кабеты-жняі пададзены больш суровымі фарбамі. Акрамя цяж-

кай працы на полі, яна ўся ў клопаце пра дом, дзе яе чакаюць малыя някормле-

ныя дзеці, нядреная кароўка і іншыя хатнія справы. Дзяўчына-жняя падаецца 

ў больш мажорным тоне. Яна таксама стомлена працай, але дзявочы гонар не 

дазваляе ѐй паказаць стому. Яна звяртаецца да сонца, каб тое хутчэй зайшло: не 

толькі каб скончыць жаць, але і каб яно не запякала ―цела белага, тварыку ру-

мянага‖. Маці з разуменнем сустракае дачку, якая вярнулася дамоў пасля цяж-

кай працы, пяшчотна спачувае ѐй і прапануе адпачыць. 

Заключны этап жніва — дажынкі. Яны абстаўляліся асабліва пышна і, ак-

рамя абрадаў, суправаджаліся незлічонай колькасцю дажынкавых песень. Праз 

усе дажынкавыя песні праходзіць тэма радасці з выпадку заканчэння такой 

вялікай працы — жніва. Выконваліся дажынкавыя песні пры ―завіванні барады‖ 

на полі, па дарозе ў двор гаспадара, непасрэдна ў двары падчас ўручэння вянка і 

ў дажынкавым застоллі. У тых з іх, што суправаджалі ―палонне барады‖ і спля-

танне дажынкавага вянка, гучалі магічна-заклінальныя матывы тыпу: ―Ніўка, 

ніўка, аддай маю сілку‖ і інш. Жнеі звяртаюцца да ветру, каб ѐн нѐс радасныя 

весці, што скончана вялікая, нялѐгкая работа — дажата жыта. Песні даюць вы-

разныя малюнкі выправы жней з пожні ў сяло. З паэтычнага дыялогу паміж 

жнеямі паўстае гіпербалізаваны вобраз ураджаю: ― — Дадому, жнеечкі, дадому, 

// Ужо нагуляліся па полю. // — Мы не гулялі, жыта жалі, // Нажалі сто коп, як 

адзін сноп. // Колькі на небе зорачак, // Столькі на полі копачак. // На небе зора-

чак нязбыта, // На полі копачак нязліта‖ [1, л. 55]. У дзень дажынак да гаспада-
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ра па яго просьбе ці нават і без просьбы завітвала талака. Талака — старажытны 

від узаемадапамогі ў працы. За ўдзел у талацэ не плацілі, абыходзіліся застол-

лем, добрым пачастункам. Талочную грамаду жанок з дажынкавым вянком у 

песні называюць ―вясѐлым паслом‖. Сваімі песнямі, пасланымі здалѐку, жнеі 

наказвалі гаспадару, што яны скончылі работу і надышоў час сустрэць талаку з 

належнай увагай і частаваннем. У дажынкавым 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, ярыну, проса, капалі бульбу, выбіралі га-

родніну. 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 лѐн рвалі, слалі, апрацоўвалі яго. Восеньскія 

песні гучалі пры зборы арэхаў, грыбоў, брусніц, калі выбіралі каноплі, шынка-

валі капусту на зіму і гэтак далей. 

Восень — пара вяселляў. Таму ў восеньскіх песнях пануе тэма замужжа, 

чаканне дзяўчынай далѐкай 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 лѐн (ці 

мак), якога цяпер не будзе каму браць, і ѐн зазімуе. Прадчуванні дзяўчыны пе-

рад замужжам звычайна нядобрыя, яна адчувае, што яе замужняе жыццѐ ў дру-

гой хаце будзе цяжкім і бязрадасным. З набліжэннем расстання родны дом 

набывае для дзяўчыны асаблівую прыцягальную сілу. Яна разумее, што ў свя-

кроўкі ѐй будзе горш, чым у роднай матулі. 

У восеньскіх песнях распрацоўваліся і матывы кахання, пры гэтым перава-

га аддавалася перажыванням дзяўчыны, звязанымі з нейкімі перашкодамі ў ка-

ханні, часам кахання без узаемнасці. Гучыць у восеньскай песні і дыялог зака-

ханых, вельмі сардэчны, пяшчотны, пранікнѐны. Адлюстравалася ў гэтых пес-

нях і сямейнае жыццѐ. Чуецца скарга жанчыны на мужа-п’яніцу. Горам сваім 

яна дзеліцца з сяброўкамі на супрадках. У жартоўных вясельных песнях ствара-

ецца прыгожы вобраз гарэзлівай моладзі, якая на прадраканне ѐй цяжкага за-

мужжа адказвае аптымістычнай верай у сябе і сваю годнасць. 
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З сярэдзіны лістапада пачынаўся зімовы перыяд земляробчага календара. 

У той час малацілі збажыну, трапалі, часалі лѐн. Жанчыны і дзяўчаты збіраліся 

на супрадкі, падчас якіх спявалася многа песень, расказваліся казкі, былі 

і небыліцы. Усѐ, чым жылі сяляне-земляробы зімоваю парою, 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 падвы-

шаюць годнасць гаспадыні, яе здатнасць да працы больш вытанчанай, 

напрыклад, вышывання, вязання карункаў. Песня адзначае як найвышэйшую 

ступень дасканаласці майстэрства гаспадыні, што вышытыя ѐю ўзоры — нібыта 

жывыя. Песні, адрасаваныя дзяўчыне, нясуць у сабе адзнакі клопату пра бу-

дучы лѐс, пра будучае сямейнае жыццѐ; на першае месца тут выступаюць ма-

тывы замужжа. 

У песнях Каляд выказваецца шчырая радасць дзяўчат, якім надакучыла 

сядзець за прасніцай і хочацца акунуцца ў святочную весялосць (―А калядачкі, 

а хадзіце хутчэй да нас‖). Цікавы, мала даследаваны вобраз Каляды. Каляда 

ў беларускай народнай паэзіі таксама жаночага роду. На беларускае разуменне 

Каляды, яе сэнсу, значэння гэтага вобраза звяртаў увагу П. Бяссонаў  

[6, с. 77–80]. 

З упэўненасцю можна сказаць, што Каляда так ці інакш мела дачыненне 

да будучага добрага ўраджаю і дабрабыту сям’і, што дае пэўную сувязь гэтага 

вобраза з вобразамі багіні Маці Ураджаю, якая апекавала сям’ю і адказвала за 

яе дабрабыт. Беларуская каляндарна-абрадавая паэзія адлюстравала будні-

нашых продкаў-земляробаў; добра паказала і месца жанчыны ў тагачасным 

грамадстве, яе ролю ў штодзѐнным жыцці і працы, яе паводзіны, думкі, па-

чуцці, перажыванні, светаўспрыманне і светабачанне. 

У народных творах вобраз жанчыны (або дзяўчыны) часта параўноўваецца 

з бярозай, калінай, рабінай, птушкай. Прыгожая, стройная бярозка або рабіна 

звязана з лірычным вобразам дзяўчыны, што ўвасоблена, напрыклад, у беларус-

кай вышыўцы. З рабінаю звязаны і жаночы вобраз, бо рабіна прыгожая заўсѐды 

— і вясною ў белым квецені (як дзяўчына-нявеста), і восенню ў чырвані гронак 

(як прывабная сталая жанчына). 
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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 на вясне‖, 

каб людзі маглі пераняць першыя жыватворныя сілы прыроды. Гэты рытуал 

быў важнай часткай галоўнага веснавога свята — цынмін. У гэты час збіралі 

кветкі, у прыватнасці, кветкі ―пастушай сумкі‖, якая лічылася абярэгамі для 

добрага зроку. У правінцыі Шэньсі жанчыны пускалі гэтыя кветкі па вадзе, 

і калі тыя збіваліся ў пары, то гэта лічылася добрай прыкметай. 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 со радасцей‖. Калі яны адыходзілі, жыхары дома 

справаджалі іх з запаленымі паходнямі ў руках. 

На поўначы Кітая другі дзень другога месяца вясны святкаваўся як дзень 

абуджэнныя дракона, які кіраваў усѐй воднай стыхіяй. Каб прывабіць дракона, 

пасыпалі попелам дарогу ад калодзежа да хаты. Звычай забараняў жанчынам 

у гэты дзень шыць, каб яны не маглі выпадкова ―укалоць драконава вока‖. Па 

народных уяўленнях, калі яны параняць уладара вады, то на іх целе з’явіцца 

таксама рана ці язва. У гэты дзень гаспадыні гатавалі праснакі, якія называліся 

―луска дракона‖ і локшыну, якая па народных прыкметах уяўлялася вусамі дра-

кона, таксама было прынята есці пельмені, як сімвалы драконавых вушэй. 

Добрай прыкметай 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 квет-

камі з рознакаляровага шоўку і паперы, здзяйснялі прагулкі, любаваліся свежай 

зелянінай, пакланяліся боствам кветак. Вельмі значнае месца займала свята Ха-

лоднай 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. 

У некаторых рэгіѐнах Цэнтральнага Кітая на гэта свята варылі вялікі гарбуз, які 

елі ўсе жанчыны, што, па павер’ях, садзейнічала нараджэнню ў іх сыноў. 

У правінцыі Гуандун жанчыны спецыяльна да дня Цынмін куплялі веер з пра-
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масленай паперы — так званы веер Цынмін. У дзень свята яны насілі яго з са-

бой на прагулку, а калі вярталіся дадому, вешалі яго на браме ў якасці абярэга, 

які меў здольнасць адганяць злыя сілы. 

Увогуле менавіта жанчыны ў большасці выпадкаў рабілі абярэгі для ўсіх 

членаў сям’і, асабліва для дзяцей. І дзецям, і дарослым завязвалі на руку 

(мужчынам — на левую, жанчынам — на правую) або на грудзі пяць шаўковых 

нітак рознага колеру. Гэта быў старажытны абярэг ад зброі, таксама лічылі, што 

ѐн паляпшае памяць дзяцей. Жанчыны з ніжэйшых слаѐў насельніцтва часта 

малявалі ў Пекіне на твары або на лбе дзяцей знак ван (правіцель), таму што 

гэты іерогліф з выгляду нагадваў палоскі на лбе цара звяроў — тыгра, які 

лічыўся ў Кітаі са старажытных часоў абаронцам супраць усялякай нечысці. 

Выяву тыгра маці вешалі на спіны сваім хлопчыкам. 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 чыр-

воную 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. 

Падчас пятага месяца адзначалася таксама ―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. У Цэнтральным Кітаі нават жанчыны, якія ўжо страцілі баць-

коў, усѐ роўна збіраліся на абед. А ў некаторых мясцовасцях Тайваня ў гэты 

дзень людзі з розных сем’яў збіраліся разам і кідалі адзін у аднаго каменнем, 

якое павінна была падносіць жанчына, што нарадзілася ў дадзенай сям’і. Па па-

вер’ях, гэта адводзіла злыя сілы.  

Многія абрады і сімвалы першага восеньскага свята (канун Сядміцы) Цысі, 

як і ўяўленні пра яго сакральную сілу, звязаны з жаночым пачаткам. Вядома, 

што на Поўначы ў ноч на сѐмы дзень сѐмага месяца ўшаноўвалі Гаспадыню 

стыхіі Інь або Маці-правіцельніцу. Магчыма, гэта водгулле больш старажыт-

нага культу Маці-правіцельніцы Захада. Верылі, што ў гэтую ноч уся вада 

ў рэках, азѐрах, сажалках, калодзежах набывае чароўную сілу, бо ў ѐй купаюцца 

нябесныя феі. Жанчыны ішлі да вадаѐмаў, набіралі ваду ў спецыяльныя 
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глечыкі, заклінаннямі клікалі нябесных феяў, потым запячатвалі глечыкі 

і адкрывалі пазней толькі ў лячэбных мэтах. 

Канун сядміцы для мужчын большай часткай быў простымі начнымі па-

сядзелкамі над чаркай з віном. Справа ў тым, што гэта бадай што адзінае 

ў годзе свята, якое адлюстроўвала мары жанчыны пра яе шчасце. У гэтую свя-

точную ноч па ўсім Кітаі жанчыны прыносілі ў дварах сваіх дамоў ахвяры 

нябесным закаханым і жыхаркам нябѐсаў. Многія жанчыны перад гэтым святам 

пасціліся 7 або нават 49 дзѐн. У некаторых мясцовасцях Сѐмай нябеснай дзеве 

пакланяліся сямѐра незамужніх дзяўчат. Тады ж ушаноўвалі і іншыя боствы, 

якія апекавалі сямейнае жыццѐ, напрыклад, Апякунку шлюбных пакояў 

[7, с.75]. На ахвярныя столікі ставілі араматычныя палачкі, гарбату, віно 

і 7 розных відаў пладоў, асабліва гарбуз або дыню. Нябесным феям выраблялі 

праснакі з пшанічнай мукі, дадаючы туды кветкі архідэі, лісце хрызантэм, 

насенне баклажанаў, бабоў і г.д. Жанчыны Гуандуна прыносілі ў ахвяру ма-

ладыя пабегі рысу і асвячалі іх свечкамі. Столікі для ахвяр упрыгожвалі 

мініяцюрнымі мосцікамі, зробленымі з паперы або з прадметаў жаночага 

адзення. Гэта былі сімвалы мосту праз Нябесную раку. У падарунак нябесным 

феям падносілі і адзенне з паперы. Многія жанчыны выстаўлялі на ноч баначкі 

з пудрай, таму што верылі, што прысутнасць фей надасць ѐй чароўныя якасці, 

тое самае рабілі і з талісманамі і абярэгамі для дзяцей. Мужчынам не дазваля-

лася нават прысутнічаць пры цырымоніі. У ясную ноч жанчыны ўважліва ўгля-

даліся ў неба. Добрай прыкметай лічылася ўбачыць знічку. Усе павер’і тут былі 

звязаны з легендай пра каханне нябесных Ткачыхі і Пастуха, якія ата-

ясамліваліся з зоркамі Вегай і Альтаірам. Восенню гэтыя зоркі, якія 

знаходзіліся па розныя бакі Млечнага шляху, збліжаюцца ў паўночнай частцы 

небасхіла, што сімвалізавала ў кітайцаў сустрэчу нябесных закаханых. Тыя, ка-

му асабліва пашанцавала, маглі ўбачыць, як апоўначы Пастух хутка пераплывае 

праз Нябесную раку на сваім зорным чаўне. А некаторыя лічылі, што калі добра 

прыслухацца, то можна пачуць і шэпт закаханых. Старэйшыя 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. Па заканчэнні цырымоніі папяровыя прадметы 
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закідвалі на дах дома ў падарунак феям, а пірожныя аддавалі дзецям. Важнае 

месца займалі таксама абрады і звычаі, звязаныя з традыцыйна жаночымі за-

няткамі — ткайтвам і шыццѐм. Выконваліся спецыяльныя рытуалы, якія мелі 

на мэце ―прасіць майстэрства‖ ў нябеснай каханай Пастуха, якая лічылася вы-

ключнай майстрыхай. Для кітайскіх жанчын рукадзелле мела вельмі вялікае 

значэнне. На ноч нават пакідалі на вуліцы павукоў у каробачках. Калі раніцай 

там будзе павуцінне, то гэта лічылася добрай прыкметай для жанчыны-

майстрыхі. Галоўным пажаданнем на гэтае важнае свята заставалася пажаданне 

сямейнага шчаслівага жыцця і нараджэння ў сям’і сыноў. 

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 адбівалі паклоны Гаспадыні Поўні, феі бляску Поўні. Разам з дзецьмі жанчы-

ны прасілі Гаспадыню Поўні пакаштаваць з імі ―поўневых‖ праснакоў, палілі 

спецыяльную ―паперу святла Поўні‖. Гаспадыня Поўні ўяўлялася як захаваль-

ніца сакрэта вечнага жыцця, а яе прысутнасць сярод людзей магла ўдыхнуць 

у іх новыя сілы. 

Згодна з вераваннямі кітайцаў, на месяцы жывуць розныя боствы. Най-

больш вядомая з іх — прыгажуня Чан-э. На месяцы таксама жыве ―нефрытавы 

заяц‖, які рыхтуе для смяротных зелле неўміручасці. ―У гэты дзень дзеці павін-

ны набыць статуэткі вырабленага з гліны зайца, якому жанчыны пакланяюцца 

і ставяць свечы. Акрамя гэтага, менавіта жанчына прыносіць у ахвяру і моліцца 

выяве месяца, на якой таксама пад дрэвам жыцця адлюстраваны заяц. Ён стаіць 

на задніх лапах, а ў пярэдніх трымае песцік, якім таўчэ зелле. Жанчыны 

ахвяруюць яму юэбін (пернік месяца) і разнастайную зеляніну, якая якраз пас-

пявае: вінаград, жоўтыя бабы, гарбузы, персікі, рэдзьку, корні лотаса і інш. 

Пасля ахвярапрынашэння папяровы малюнак з выявай месяца трэба спаліць…‖ 

[4, с. 338]. Нездарма гэты абрадавы комплекс выконваюць менавіта жанчыны. 

Жанчына звяртаецца да зайца, які адказны за зелле неўміручасці, бо сама 

з’яўляецца прадаўжальніцай жыцця, адказнай за бессмяротнасць чалавечага ро-

ду. 

Важная роля таксама адводзіцца жанчынам і дзецям у час свята Двайной 

дзявяткі (9-ты дзень 9-га месяца). За іх у гэты дзень моляцца шаманы. Жанчы-
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ны таксама прымалі актыўны ўдзел у зімовых святах. На свята ―адпраўлення 

зімовага адзення продкам‖, калі палілі папяровае адзенне, трэба было выражаць 

смутак гучнымі крыкамі. Жанчыны крычалі 19 разоў, мужчыны — 11. Га-

лоўную рытуальную ежу — клѐцкі з рысавай мукі — ў гэты дзень замужнія 

жанчыны павінны былі есці ў бацькоўскім доме разам са сваімі роднымі. 

У дзень зімовага сонцавароту жанчыны дарылі старэйшым мужчынам сям’і 

сандаліі. Галоўнай абрадавай стравай заставаліся рысавыя клѐцкі з салодкага 

цеста. Жонка главы сям’і павінна прысутнічаць пры падрыхтоўцы цеста. А калі 

за апошні год у доме з’яўлялася маладая жонка, менавіта яна павінна была, 

апранутая ў чырвоную кофту, замяшаць цеста для клѐцак. Жанчыны, якія яшчэ 

не мелі дзяцей, адкладалі некалькі клѐцак сабе, каб у іх нарадзіліся дзеці. 

І ў беларускай, і ў кітайскай культурах у каляндарнай абраднасці 

жанчыне адводзіцца значнае месца. Праўда, у беларусаў сакральных абрадавых 

момантаў, дзе жанчыны выконвалі галоўную ролю, усѐ-такі больш. Аднак і ў 

таго, і ў другога народа сама яе прысутнасць ахоўвала месца абраду, накіроўва-

ла абрад песнямі, заклінальнымі формуламі, зваротамі да вышэйшых сіл, вы-

конвала большасць сімвалічных дзеянняў. Нездарма старажытныя людзі свят-

кавалі Новы год увесну. З прыходам вясны ўсѐ ажывала, прачыналася, адра-

джалася. Усе абрадавыя святы сімвалізуюць адраджэнне прыроды, працяг 

жыцця, сувязь мінулага, сучаснага і будучага, нараджэння новага жыцця. А дае 

жыццѐ чалавеку, як вядома, жанчына. Таму менавіта яна і звяртаецца да сябе 

падобных — да зямлі, да вясны, увогуле да Вялікай Багіні-Маці з просьбамі, за-

клікамі, малітвамі, выконваючы пры гэтым рытуальныя дзеянні, ствараючы 

магічныя формулы, спяваючы абрадавыя песні. Ад яе залежыць працяг роду, 

выхаванне здаровых дзяцей, захаванне традыцый, шчаслівая будучыня і сям’і, і, 

у канчатковым выніку, усяго народа. 
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