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ЖЫВЁЛЫ КІТАЙСКАГА НАРОДНАГА КАЛЕНДАРА  

І  ЕЎРАПЕЙСКІ МІФАЛАГІЧНЫ БЕСЦІЯРЫУМ 

 

Чалавек заўсѐды адчуваў сваю глыбінную блізкасць да жывѐльнага 

свету, да ўсіх жывых істот, уключаючы не толькі натуральныя, 

функцыянальныя сувязі з імі, але і сувязі ўласнай душы, розуму, духу. Недзе 

ў вытоках быцця ўсе Божыя стварэнні надзвычай блізкія паміж сабою. Нашы 

сувязі з жывѐламі – менавіта па генезісу жыцця, па адухоўленасці, па 

агульнасці лѐсу на Зямлі. 

Чалавек у сваіх кантактах з жывѐламі, у сваім імкненні зразумець звера 

ці птушку, у рэшце рэшт, пачынаў лепш разумець і сам сябе. Праз апісанне 

жывѐл ѐн псіхалагічна «авалодваў» светам у цэлым. Дапамаглі асэнсаваць 

разумнасць жывѐл у значнай ступені міфалогія, фальклор, прыгожае 

пісьменства, мастацтва. А таксама кітайскі традыцыйны каляндар, які стаў 

надзвычай папулярны на Захадзе, у тым ліку ў Беларусі, у апошняй чвэрці 

ХХ ст. 

Каляндар быў створаны ў Кітаі амаль пяць тысяч гадоў таму, а затым 

распаўсюдзіўся практычна па ўсѐй Усходняй Азіі. Стваральнікамі календара 

лічацца напалову легендарныя асобы Сі і Хэ, якія па заданні імператара 

абагульнілі агромністы корпус астранамічных дадзеных і геаграфічных 

назіранняў у розных рэгіѐнах краіны. Пачатак летазлічэння ў гэтым 

цыклічным календары жывѐл вядзецца з 2397 года да н. э. 

У Кітаі, як і ў іншых цывілізацыях старажытнага свету, станаўленне 

календара было звязана галоўным чынам з сельскагаспадарчымі патрэбамі. 

Нават іерогліф «цы», які азначаў «час», графічна ўяўляў ідэю вырастання  

закладзенага ў зямлю зерня. Кітайцы здаўна адкрылі экліптыку сонца і 

дванаццаць задыякальных сузор’яў, якія ўсе насілі назвы жывѐл. Іменем 

пэўнай жывѐлы называлася не толькі сузор’е, але і год, месяц, перыяд сутак. 

Самая важная адзінка часу – усѐ ж год. Цыклы па дванаццаць гадоў кожны – 

характэрная асаблівасць менавіта ўсходняй культуры. Цыкл пачынаўся з году 

мышы (пацука) і заканчваўся годам свінні. 

Новы год у Кітаі адзначаецца ў першую поўню пасля ўваходжання 

сонца ў сузор’е Вадалея, што ў пераводзе на звыклы заходні каляндар 

адбываецца не раней за 21 студзеня і не пазней за 19 лютага. Акрамя 

дванаццацігадовага, існуе шасцідзесяцігадовы, больш поўны, цыкл – 5 разоў 

па 12 (5 – сакральная лічба ў Кітаі). Гэты цыкл звязаны з так званым «вялікім 

злучэннем» планет Юпітэр і Сатурн у сузор’і Вадалея. Увогуле Космас, неба, 

зоркі ў старажытным Кітаі з’яўляліся аб’ектамі самай пільнай увагі, 

інтэнсіўна развівалася астраномія. Нават простыя людзі ведалі асноўныя 

сузор’і і ўмелі знайсці іх на небе. Невыпадкова Кітайская імперыя называлася 

«Паднябеснай». 

Наяўнасць у наш час жывѐльнага, гэта значыць, як бы казачнага, 

кітайскага календара на першы погляд здаецца  архаічным і наіўным. На 



самай справе, кітайскі каляндар перадае  нейкія важныя рытмы ці вібрацыі 

Космасу  і стварае адзіную касмаганічную сістэму, якая інтэгруе ў сабе 

ўласна паняцці лінейнага і цыклічнага часу. У аснове такой сістэмы – вера ў 

перыядычнае «разгортванне» і «згортванне» Сусвету, пра што сведчыць і 

сучасная фізіка (маецца на ўвазе тэорыя так званай сінгулярнасці) [5]. 

Магчыма, гэта – адна з прычын папулярнасці кітайскага календара не толькі 

ўласна на Усходзе, але і на Захадзе. 

Традыцыйны каляндар дазваляе сучаснаму Кітаю надзвычай мудра, з 

далѐкай перспектывай, будаваць сваю палітыку і эканоміку. Так, у 2009 г. 

закончыўся адзін з шасцідзесяцігадовых цыклаў, які вѐў адлік ад стварэння 

КНР у 1949 г. Пачаўся новы шасцідзесяцігадовы цыкл, аднак 

распрацоўваецца ўжо і наступны. Інакш кажучы, ідзе планаванне на 120 

гадоў наперад. І Кітай мэтанакіравана і надзвычай паслядоўна кіруецца 

выбраным курсам.  

Наша размова пра кітайскі традыцыйны каляндар і пра тую ці іншую 

жывѐлу, якая сімвалізуе пэўны год, грунтуецца на жаданні вярнуцца да 

вытокаў зямной цывілізацыі, асноў чалавечай псіхікі. Псіхалагічны свет 

чалавека народжаны міфам: гэта тая духоўная формула, якая коды 

падсвядомасці пераводзіць на мову практычнага быцця. З іншага боку, 

вяртанне да архаічнага календара жывѐл дазваляе наблізіцца да рэлігійна-

сацыяльнай гісторыі чалавецтва. У гісторыі культуры адлюстравана душа 

чалавека, племені, нацыі, а каляндар – стрыжань культуры. 

Мэта даклада – асэнсаванне кітайскага календара ў люстэрку 

славянскай культуры, пошук першаасноў-архетыпаў, якія маюць рысы 

падабенства у, здавалася б, далѐкіх еўрапейскай і кітайскай цывілізацыях. 

Усѐ гэта, можна спадзявацца, будзе працаваць на ўмацаванне сяброўскіх 

стасункаў паміж нашымі народамі.  

Адносіны чалавека і жывѐлы зафіксаваны ў самым раннім з чалавечых 

вераванняў – татэмізме, які, у сваю чаргу, з’яўляецца базісам фарміравання 

міфалогіі і шмат якіх з’яў культуры. Татэмізм узнікае яшчэ ў палеаліце, гэта 

значыць, не менш як 40000 гадоў таму, а магчыма, яшчэ раней – у асяродку 

неандэртальцаў. 

Татэмізм – абагаўленне жывѐл, прызнанне іх сваімі родзічамі, 

продкамі, вера, што сям’я, род, племя паходзяць ад жывѐлы.  Татэмістычныя 

міфы – гэта гісторыі паходжання тых ці іншых кланаў, плямѐн, народаў. 

Менавіта дзякуючы сваѐй назве, якая ішла ад імені жывѐльнага продка, 

этнасы аддзяліліся адно ад аднаго, сталі адчуваць сваю асаблівасць. 

Адбылася першая ў гісторыя чалавецтва сацыялагізацыя. 

Ад «рэальнага» жывѐльнага продка – шлях да сімвалічнага ўвасаблення 

таго ці іншага этнасу. Так, старажытныя рымляне называлі сябе «дзецьмі 

ваўчыцы». Беларусь асацыіруецца з буслам, Расія – з мядзведзем, Аўстралія – 

з кенгуру.  

Цыкл кітайскага календара пачынаецца з года мышы. Такая вялікая 

роля у зорным задыяку менавіта мышы, у прынцыпе істоты абсалютна 

нікчэмнай, на першы погляд нецікавай, можа выклікаць здзіўленне. Аднак 



жыхары старажытнага Кітая ўжо не раз выяўлялі сваю глыбокую мудрасць  у 

розных сферах жыцця, тым больш у такой важнай, па сутнасці, 

культураўтваральнай, як каляндар. Нам жа неабходна зразумець, чым яны 

кіраваліся, пачынаючы касмічны цыкл менавіта з мышы. 

Відаць, кітайцы заўважылі значэнне мышы ў распаўсюджанні злакаў. 

Палявая мыш робіць у зямлі шматлікія ходы  і як бы кладоўкі-камеры, дзе 

знаходзяцца прыпасы зерня. Многія з гэтых зярнятак вясною прарасталі. 

Акрамя таго, мыш вызначаецца плоднасцю. У старажытнасці людзей было 

мала, і плоднасць у шырокім сэнсе слова, сімвалам якой стала мыш, 

надзвычай цанілася. Кітайцы паднялі мыш у Космас, увялі ў каляндар, каб 

яна садзейнічала  дараванню дзяцей. Гэта наш асабісты пункт погляду, бо ў 

Інтэрнеце і ў навуковых крыніцах прыводзяцца зусім іншыя версіі. 

У Кітаі зафіксаваны надзвычай старажытны міф пра мыш і птушку. 

Яны жылі ў поўнай згодзе як муж і жонка, хоць паходзяць з розных сфер: 

птушка на паверхні  зямлі шукала ежу, а мыш пад зямлѐю ў пячоры 

займалася хатняй гаспадаркай [4, 77–78]. Міф – заўсѐды вобразнае 

абагульненне. У дадзеным выпадку ѐн сімвалізуе, хутчэй за ўсѐ, саюз зямлі і 

неба (так званую іерагамію). Паколькі мыш, як лічылася, народжана зямлѐю, 

яна можа канцэнтраваць у сабе зямную моц. Магчыма, таму ў рускай казцы 

пра рэпку мыш здольная на тое, што не пад сілу цэламу калектыву – 

выцягнуць  з зямлі агромністую рэпку. А фантастычнай велічыні гародніна ў 

рускіх – сімвал багацця, як і ў Кітаі, дзе мыш якраз даравала дабрабыт. 

Акрамя таго, казка сцвярджае важную філасофскую думку: нават маленькая і 

нікчэмная істота (рэч, падзея) можа прывесці да значных вынікаў. Зноў-такі ў 

рускай казцы «Ведзьма і сонцава сястра» мыш папярэджвае Івана-царэвіча 

пра небяспеку і выратоўвае ад ведзьмы. Тое ж у беларускай казцы «Дзедава 

дачка і бабіна дачка ў хацінцы на курынай ножцы», дзе ў жмуркі з 

мядзведзем замест дзяўчыны гуляе мышка. У беларускай казцы «Ох і залатая 

табакерка» мыш разам з катом і рыбкай дапамагае герою. Перамога мышы 

давала і чалавеку надзею на пераадоленне прыродных (а магчыма і 

сацыяльных) сіл. 

Аднак міфы ствараліся ў розныя эпохі. Пад уплывам змененых абставін  

мыш пачала ўспрымацца негатыўна. У беларускай казцы «Верабей і мыш» 

названыя істоты таксама, як і ў кітайскім міфе, жывуць разам, але ўжо без 

згоды: хітрая мыш дурыць прасцяка вераб’я. Падобныя казкі ѐсць і ў іншых 

еўрапейскіх народаў. Паміж птушкай і мышшу ўзнікае вайна. У рэшце рэшт, 

сокал, пакліканы на дапамогу вераб’ѐм, знішчае мышынае войска. Сокал, 

арол ва ўсіх еўрапейскіх народаў сімвалізуе сабою сонца. Заўважым, што 

вайна паміж рознымі біясфернымі царствамі, што ўвасабляюць Зямлю і Неба, 

з’яўляецца не толькі асобным сюжэтным матывам, але і пралогам да вельмі 

многіх казачных сюжэтаў, тэма якіх з гэтай вайной абсалютна не звязаная. 

Значыць, нашы продкі лічылі названы матыў надзвычай важным. 

У архаічны перыяд гісторыі ва ўсіх народаў Еўразіі  шанавалася буйная 

свойская жывѐлы. Бык з’яўляецца адным з задыякальных сімвалаў і ва 

ўсходнім календары, і ў заходнім (Цялец).  Вытокі яго ўшанавання, відаць, 



аднолькавыя. Тут яўна выяўлены ментальныя коды, якія засталіся нам у 

спадчыну ад пастушаскага перыяду гісторыі народаў Еўропы і Азіі. Маленні 

аб ўраджаі ўсюды суправаджаліся тэатралізаванымі прадстаўленнямі, дзе 

ўдзельнікі выступалі ў масках быкоў і кароў. Урачыстыя шэсці з быком 

шырока практыкаваліся ў Кітаі. У Карэі на Новы год рабілі драўляныя 

скульптуры быкоў і ставілі іх каля дарог. Такія бычкі – пажаданне 

ўраджайнага года [2, 157]. У Беларусі, таксама ля дарогі, на мяжы Мінскай і 

Брэсцкай абласцей, устаноўлена агромністая, не менш чым 20 метраў, 

бетонная скульптура зубра. 

Тыгр не водзіцца ў славянскім рэгіѐне. Але ў нашых казках, якія ў 

многім захавалі міфалагічныя ўяўленні, аналагам тыгра выступае леў – цар 

звяроў. Прычым менавіта ў беларускіх казках леў – і пра гэта, як ні дзіўна, 

гаворыцца прама – з-за немагчымасці жыць у нязвыклых умовах, з-за 

няведання рэальнасці, вымушаны быў пакінуць нашу краіну. Гэты цікавы, 

заўважаны мною, факт гаворыць пра тое, што продкі беларусаў раней жылі ў 

іншых прыродных умовах, але клімат на іх прарадзіме кардынальна змяніўся. 

Усѐ ж яны захавалі памяць пра жывѐльнага цара іх роднай мясцовасці. 

Увогуле еўрапейскія народы заўсѐды любілі вялікіх кошак. На шматлікіх, 

знойдзеных археолагамі, рэчах этрускаў мы бачым леапардаў. Ручныя 

гепарды  жылі пры дварах еўрапейскіх уладароў. Магчыма, нават слова 

«русы», якое ўвайшло і ў этнонім «беларусы», раней гучала як «рысі», 

«рысічы», паколькі народ выводзіў сваѐ паходжанне ад рысі.  

2011 год – год зайца. Кітайцы звязвалі зайца з месяцам. Сярэднявечная 

эзатэрычная традыцыя Еўропы таксама лічыла зайца атрыбутам усіх багоў 

Месяца і пасрэднікам паміж людзьмі і багамі Поўні. Сувязь зайца са 

спадарожнікам Зямлі можна растлумачыць, відаць, тым, што Поўня на 

Далѐкім Усходзе выглядае інакш, чым у еўрапейскім рэгіѐне, і адна з плямаў 

начнога свяціла, сапраўды, падобная да зайца са ступкай. Але факт таго ж 

веравання ў еўрапейцаў гаворыць пра магчымы ўплыў кітайскай культуры на 

еўрапейскую яшчэ ў раннім сярэднявеччы.  

Наступны год – 2012 – год дракона, адзінага нерэальнага звера ў 

традыцыйным календары. Дракон як істота хімерычная ў Кітаі выступае 

стваральнікам літаральна ўсіх важнейшых прыродных працэсаў і з’яў. У 

еўрапейскім рэгіѐне казкі і легенды таксама напоўненыя вобразамі драконаў, 

але яны эвалюцыянуюць – ад амбівалентных у архаічны перыяд да яўна 

варожых чалавеку – у помніках сярэднявечнай літаратуры. Сімволіка дракона 

ўвогуле фенаменальна багатая і складаная. Безумоўна, асновай яе маглі быць 

некаторыя прыродныя працэсы, напрыклад, кругавыя марскія цячэнні, 

вулканічная лава, атмасферныя з’явы – смерчы, тайфуны, навальніцы, 

вясѐлка, палѐт каметы, метэора і шмат чаго іншага. Нельга выключыць і 

існаванне  так званых марскіх змеяў, невядомых пакуль навуцы рэліктавых 

істот, якія маглі захавацца ў глыбінях Сусветнага Акіяну, яшчэ фактычна не 

вывучанага. Што тычыцца тэрыторыі Беларусі, то акадэмік Б. Рыбакоў на 

аснове вывучэння старажытных летапісаў сцвярджаў, што некалі ў балотах 

Палесся вадзіліся каласальнай велічыні яшчаркі, падобныя да варанаў ці 



кракадзілаў. Памяць пра іх, як быццам, засталася ў дзіцячай гульні «Яшчар», 

зафіксаванай ў гэтым рэгіѐне [6, 273]. Міфалогія змяі, як і дракона, у 

прыватнасці вужа, у Еўропе багатая, вужы лічыліся ў славян і балтаў 

продкамі і шанаваліся надзвычай шырока. Будзем памятаць і пра 

заснавальніка Афінаў змеепадобнага Кекропа, і пра ўшанаванні змеяў на 

Крыце, у іншых месцах Еўропы. У Кітаі стваральнікі людзей, паводле 

міфалогіі, – змеепадобныя  істоты Фусі і Нюйва. У Індыі вераць у 

цывілізацыю разумных змеяў – нагаў. Адзін з найбольш ўплывовых багоў у 

славян – Вялес – прадстаўляўся змеепадобным. У той жа час матыў 

змеяборства з’яўляецца асноўным у міфалогіі еўрапейцаў. Ён звязваецца з 

перамогай сонца, святла над цемрай, ноччу. 

У апошні час у так званай жоўтай прэсе ўсѐ часцей пачалі сустракацца 

публікацыі, прысвечаныя цывілізацыі разумных змеяў ці драконаў, як 

быццам існаваўшай некалі на Зямлі і, больш за тое, існуючай і сѐння. 

Прыводзяцца павер’і пра сустрэчы з людзьмі-змеямі ў Паўднѐвай Амерыцы, 

у Аўстраліі. У Паўночнай Амерыцы ў індзейцаў хопі ѐсць паданне аб 

існаванні старажытных падземных гарадоў, пабудаваных змеепадобнымі 

істотамі 5000 гадоў таму. Сінхронная – многімі выданнямі – публікацыя 

гэтага сучаснага міфа не можа быць выпадковай. 

Кітайцы, што прыдумалі свой знакаміты каляндар, заўсѐды цікавіліся 

такой жывѐлай, як конь, хоць яна і не характэрная для іх рэгіѐна. Магчыма, 

як абарона ад конніцы качэўнікаў з Поўначы была пабудаваная Вялікая 

кітайская сцяна. Вытанчаная скульптурка быццам скіраванага ў палѐт каня 

стала своеасаблівым сімвалам Кітая. У класічнай кітайскай паэзіі конь 

таксама сустракаецца часта. Адзін з распаўсюджаных матываў – конь, што 

вярнуўся дадому без вершніка, – з’яўляецца тут сімвалам паразы ў вайне. У 

еўрапейскай культуры вобраз каня таксама распрацаваны надзвычай шырока 

і шматбакова. Конь у славянскіх казках, паданнях, легендах – і ўвасабленне 

сонца, і хтанічны персанаж, які суправаджае душы памерлых у іншасвет. 

Часта ў казках конь нават больш актыўна дзейнічае, чым уласна герой-

чалавек, да і валодае многімі магічнымі ўласцівасцямі, што робіць народную 

казку адным з самых таямнічых жанраў слоўнай мастацкай творчасці. У 

Еўропе некаторыя коні нават ўвайшлі ў гісторыю, напрыклад Буцэфал 

Аляксандра Македонскага. 

Авен у заходнім календары і авечка (каза) – ва ўсходнім – маюць, 

відаць, аднолькавы генезіс – зноў-такі пастушаскі. Але за стагоддзі вобраз 

набыў надзвычай багатую семантыку, стаў сімвалам  мастацтва, рэлігіі. 

Паводле тэорыі сімвалаў, вобраз авечкі ў Кітаі азначае жыццѐ ў адзіноце, у 

хрысціянстве авечкі – вернікі, якія ўспрынялі словы святых апосталаў [3, 

221]. У беларускім фальклоры авечкі – зорачкі, а Месяц – іх пастух: гэты 

матыў своеасабліва злучыў хрысціянскія ўяўленні аб Іісусе як добрым 

пастыры і аскепкі старажытнай астралагічнай навукі. Беларускі вобраз 

дапамагае зразумець вобраз кітайскі. Часцей за ўсѐ жывуць у адзіноце  

пастухі, нездарма Месяц – заўсѐды адзін. 



Семантыка вобраза пеўня, адзінай птушкі ва ўсходнім традыцыйным 

календары, і ў Кітаі, і ў еўрапейскім рэгіѐне аднолькавая. Певень увасабляе 

агонь і заўсѐды звязваўся з сонцам. Па прычыне сваѐй магічнай значнасці 

певень – лепшая ахвяра прыродным стыхіям, якія ў міфалогіі 

персаніфікуюцца ў вобразах духаў і багоў. І сѐння на Палессі рэжуць пеўня 

на месцы будучай лазні – ахвяруюць духу месца. Паколькі з пеўнем 

звязваюць сексуальную патэнцыю, ѐн часта сустракаецца ў замовах на 

каханне, у гаданнях, у снах. На Каляды дзяўчаты часта гадалі з пеўнем. 

Шырока распаўсюджаны таксама і прыкметы. Так, калі пеўні спявалі ўсю 

ноч,  у вѐсках Еўропы чакалі бяды. Пеўні спяваюць не ў час – да нейкіх 

вестак. У палякаў на вяселлі пеўняў нясуць перад маладымі як сімвал 

мужчынскай сілы і плоднасці. І ў беларускай, рускай, украінскай вясельнай 

абраднасці певень і курыца выкарыстоўваюцца надзвычай шырока і на 

розных этапах рытуалу. Гальскі певень, як вядома, сімвал Францыі. У многіх 

еўрапейскіх гарадах пеўні – флюгеры на дахах дамоў, на шпілях, бо першымі 

сустракаюць сонца. 

Вобраз сабакі ў міфалогіі беларусаў і ўкраінцаў незвычайны ўжо тым, 

што фігуруе ў мностве сюжэтаў, у якіх апавядаецца пра стварэнне чалавека. 

Бог стварыў чалавека і сабаку з аднаго і таго ж матэрыялу [1, 433]. Гэта 

надзвычай важны момант: міф пацвярджае спрадвечную блізкасць чалавека і 

сабакі, які, відаць, быў прыручаны з ўсіх свойскіх жывѐл першым. 

Вобраз свінні ў культуры і ўсходняй, і заходняй – амбівалентны. 

Характэрна, што гэты вобраз у многім асацыіруецца з кулінарыяй – свініна 

з’яўляецца сакральнай ежай на беларускія, польскія, нямецкія Каляды. 

Кароткі экскурс ў гісторыю вобразаў жывѐл, якія складаюць кола 

кітайскага народнага календара,  дазваляе ўбачыць іх  надзвычай багатую 

сімволіку і ў еўрапейскай культуры, а таксама сведчыць пра рысы 

тыпалагічнай еднасці розных міфалагічных сістэм. 
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