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поднимает в своих произведениях аналогичные проблемы, ей все же 

удалось создать свой неповторимый стиль, который характеризуется 

использованием следующих художественных приемов: 1) прем абсурда; 

2)нарушение причинно-следственных связей на всех уровнях 

произведений, стремление к сочетанию несочетаемого; 3)смещение 

пространственно-временных координат, соединив категории сна и 

действительности; 4) прием лабиринта; 5)иносказательность, символизм; 

6) использование художественных деталей. 
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Духоўная культура Старажытнага і сярэднявечнага Кітая ўяўляе 

сабой цэльны, сінкрэтычны феномен, у якім суіснуюць і 

ўзаемапранікаюць навуковыя, лагічныя, касмаганічныя, паэтычныя, 

эстэтычныя, філасофскія сістэмы. Традыцыйная кітайская культура 

адзначаецца зачаткавай (маісцкай і будыйскай) ступенню развіцця 
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лагічных катэгорый і апорай на вынаходніцтвы канфуцыянскага 

варажбітнага канона “Іцзін”. У рамках станаўлення кітайскай метадалогіі 

(ІІ – ІІІ стст. н.э.) менавіта нумералогія і яе класіфікацыйныя схемы 

стаюць універсальным катэгарыяльным апаратам.  

Вучэнне пра сімвалы сян шу чжы сюэ (象数之学 ) з’яўляецца 

ўніверсальнай і агульнапрынятай метадалогіяй філасофскіх і навуковых 

ведаў у традыцыйным Кітаі [1, с. 419]. Менавіта сімвалы сян (象), а не 

словы і пісанні лічыліся здольнымі вычарпальна выражаць вышэйшыя 

ідэі і (意).  

Нумералагічная метадалогія непарыўна звязана з асаблівым 

кітайскім феноменам універсальнага класіфікацыянізму. Сінолаг Тань 

Аашуан сцвярджае, што лічбы выступаюць ключавым элементам у 

канцэптуалізацыі свету кітайцамі, што ярка адлюстроўваецца ў 

структуры кітайскай мовы і тэкстаў на ёй [2, с. 77]. Уплыў нумералогіі 

на архітэктоніку гістарычных літаратурных помнікаў праяўляецца ў 

гранічнай фармалізаванасці, прасякнутасці шаблоннымі фразамі, 

схемамі і структурамі выказвання. Яскравым прыкладам ужывання 

нумералагічных сродкаў у рамках спекулятыўнай думкі служыць 

наступная цытата з трактата “Хуайнаньцзы” (《淮南子》, ІІ ст. да н.э.): 

“Неба – адзін, зямля – два, чалавек – тры. Тройчы тры – дзевяць. 

Дзевяць разоў па дзевяць – восемдзесят адзін” [3, с. 79]. 

Заходняя і савецкая сіналогія па меры свайго развіцця і 

станаўлення па-рознаму апісвала значэнне нумералагічнай сістэмы ў 

традыцыйным кітайскім мысленні. М. Гране лічыў нумералогію 

метадалогіяй “карэлятыўнага мыслення”, але разумеў яе 

пазаматэматычна. А. Грэм указвае на ўсечалавечую ўніверсальнасць 

нумералагічнага мыслення. Сярод савецкіх даследчыкаў кітайскай 

нумералогіі выдзяляюць У. Спірына, А. Карапецьянца і А. Кобзева. А. 

Карапецьянц лічыць нумералогію псеўданавуковай гульнёй з лічбамі і 

супрацьпастаўляе ёй сі тун (系统) – метанавуковы апарат. А. Кобзеў 

уводзіць паняцце нумералагічнай метадалогіі, у якой спалучаюцца 

сінкрэтычнае адзінства думкі, пачуцця і ацэнкі, антропацэнтрызм і 

калектывізм [4]. 

У аснове кітайскай нумералогіі ляжаць тры тыпы аб’ектаў 

(гл. табліцу). 
Аб’екты кітайскай нумералогіі 

Сімвалы Лічбы 
Анталагічныя праявы 

сімвалаў і лічбаў 

• трыграмы, ба 

гуа (八卦); 

• гексаграмы; 

• дзесятковай групы 

(一, 二; 百, 千 і г. д.); 

• групы зямных галін 

• інь ян (阴阳); 

• у сін (五行: 
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Сімвалы Лічбы 
Анталагічныя праявы 

сімвалаў і лічбаў 

(子, 丑, 寅, 卯 і г. д.); 

• групы нябесных 

слупоў (甲, 乙, 丙, 丁 

і г. д.); 

火, 水, 木, 金, 

土). 

 

Гуа з’яўляюцца адной з самых арыгінальных і фундаментальных 

агульнаметадалагічных катэгорый кітайскай філасофіі, якая адначасова 

азначае канстытутыўныя элементы дзвюх універсальных 

класіфікацыйных схем (8 трыграм і 64 гексаграмы) [5, с. 8]. Гуа 

аб’ядналі ідэі геаметрычнай сімвалізацыі і лічбавай камбінаторыкі, якія 

генетычна звязаны з квадратам-табліцай ло шу (洛书) – нумералагічным 

квадратам для геамантыі, у якім янскія (няцотныя) лічбы размяшчаюцца 

на вузлавых пазіцыях, а кожны рад лічбаў у суме дае 15.  

У кітайскай нумералогіі выдзяляецца чатыры класіфікацыйныя 

экстрэмумы: 1, 5, 8 , 12. Апошні лік утварае групу зямных галін дзі чжы 

(地支 ) – цыклічных знакаў эпохі Шан-Інь (XVI – XI стст. да н. э.), 

адпаведных дванаццаці месяцам календара і ўжываныя ў рытуальных 

практыках. Восем і дванаццаць выступаюць базавымі светапогляднымі 

кітайскімі дамінантамі, якія адсылаюць да старажытных касмалагічных 

уяўленняў пра касмічны актаэдр [6, с. 39]. 

Паводле Э. Ліп, лічба 1 асацыюецца з пачаткам усіх рэчаў, карэлюе 

з адносінамі непадзельнасці і ўяўленнямі пра дасканалую існасць [7, с. 

15]. Парадаксальнасць кітайскага нумералагічнага мыслення выяўляецца 

ў адносінах паміж лічбамі 1 і 5: пяць мае ў сваім складзе адзін, але адзін 

больш за пяць. Асаблівасць нумералагічнай лічбы 1 заключаецца ў тым, 

што яна не ўтварае асобнай класіфікацыйнай схемы. Пры гэтым лічба і 

адпаведны ёй лічэбнік суадносіцца з нумералагічнай катэгорыяй “тай 

цзі” (太极) – манадычнай катэгорыяй “вялікая граніца”, якая мае сваё 

паходжанне ад кітайскіх касмаганічных уяўленняў і ўвасабляе 

непадзелены стан сусвету. Адзін – гэта пачатак сусвету і аснова “дзесяці 

тысяч рэчаў” (万物): “Даа спараджае адно, адно спараджае два, два 

спараджае тры, тры спараджае процьму рэчаў” [8, с. 237]. Такім 

чынам, паводле Лаа-цзы, адзінка выклікае спараджэнне сусвету. 

Падобную ідэю атрымліваюць у спадчыну і пазнейшыя помнікі 

кітайскай філасофскай думкі, напрыклад, трактат “Хуайнаньцзы”: “Адзін 

было сутнасцю ўсіх пачаткаў” [3, с. 284]. 

У аснове стандартных для традыцыйнага Кітая нумералагічных 

схем ляжаць тры фундаментальныя лічбы: 2, 3 і іх сума 5. Дадзеную 
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іерархічнасць нумералагічных схем і лічбаў адзначае старажытны 

летапіс “Цзочжуань” (《左传》  ,VI ст. да н.э.). Мы выдзяляем тры 

класіфікацыйныя матрыцы кітайскай філасофіі і нумералогіі: 

• двайковую: пара натурфіласофскіх першапачаткаў інь ян, што 

выражае ідэю парнасці, якая прыпісваецца ўсяму існаму; 

• тройчую: трыяда, элементамі якой з’яўляюцца паняцці Неба 

цянь (天), Чалавека жэнь (人), Зямлі дзі (地); 

• пяцярковую: пяць элементаў. 

Лічбы 2, 3 і 5 прадстаўляюць адпаведныя этапы космагенезу і 

канструююць пэўную касмалагічную структуру, цесна звязаную з трыма 

асноўнымі нумералагічнымі катэгорыямі: 

• дыядычнай катэгорыяй лян і (两仪), што ўвасабляецца ў парах 

інь-ян, неба-зямля, праяўляе сябе ў адносінах творчасці і выканання, 

выцягнутасці і прадоўжанасці; 

• трыядычнай катэгорыяй сань цай ( 三 才 ), якая адпавядае 

трыядзе “неба-зямля-чалавек” і ключавому кітайскаму 

натурфіласофскаму паняццю трох пнеўмаў (三气 ): іньскай, янскай і 

гарманізаванай; 

• пентадычнай катэгорыяй у сін (五行), якая спараджае паняцці 

пяці радоў, пяці сіл і пяці фаз. 

Лічба 2, як адзначае Т. Аашуан, сімвалізуе біпалярнасць космасу, 

жаночы і мужчынскі пачаткі, гармонію і стабільнасць у сусвеце [2, с. 72]. 

У дадзенай нумералагічнай лічбе заключаны паняцце парнасці і ідэя 

сіметрыі. Сярод усіх кітайскіх лічэбнікаў толькі “два” мае асобныя 

лексічныя адзінкі для выражэння адпаведна парадкавага ( 二 ) і 

колькаснага ( 两 ) значэння. Дзялімасць і падваенне праяўляецца ў 

кітайскім падзеле часу. Кожны год у традыцыйным кітайскім 

летазлічэнні характарызуецца двума цыклічнымі знакамі з груп зямных 

галін (地支 – дзі чжы) і нябесных слупоў (天干 – цянь гань), якія, у сваю 

чаргу, у спалучэнні ўтвараюць шаснаццацірычны цыкл ( 十六甲子 ) 

кітайскага сельскагаспадарчага календара. 

Фундаментальнай метадалагічнай катэгорыяй нумералогіі Кітая 

з’яўляецца сань у ( 三 五  – літаральна “тры-пяць”), згодна з якой 

светабудова ўяўляецца заключанай ў рамкі ўніверсальнай прасторава-

лічбавай мадэлі [6, с. 228-287]. Сань у выступае адзінствам адрознага, 

злучанага ў супрацьстаянні на вышэйшым, узнятым узроўні. Катэгорыя 

сань у адначасова ўтварае пятнаццацірычную схему 3х5. Устойлівасць 

катэгорыі, яе фундаментальнасць пацверджваецца пранікненнем у 

архітэктоніку літаратурных тэкстаў. У прыватнасці, арганізацыя 

раздзелаў, колькасць паэтычных тэкстаў, колькасць радкоў і знакаў 
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канфуцыянскага канона “Шыцзін” дае падставы сцвярджаць, што ён 

пабудаваны на аснове траіста-пяцярычнай катэгорыі. 

Тэтрадычная катэгорыя сы сян ( 四 象 ) фармулюе рад 

касмалагічных і метадалагічных паняццяў: малы і вялікі ян, малая і 

вялікая інь, – суадносіцца з прасторава-часавай арганізацыяй сусвету 

(чатыры бакі свету 四方 і чатыры пары года 四时).  

Кітайскае паняцце пяці элементаў і адначасова пентадычная 

катэгорыя у сін цесна знітавана з канцэпцыяй ўзаемнага спараджэння і 

пераадолення стыхій, якая прадугледжвае розныя віды класіфікацыйных 

элементаў. Пры гэтым даследчыкі выдзяляюць розныя класіфікацыйныя 

парадкі пад аднымі і тымі ж назвамі. Так, калі схема спараджэння 

(дрэва – агонь – зямля – метал – вада – дрэва) супадае ў версіях А. 

Кобзева і Т. Аашуан, то схема пераадолення мысліцца даследчыкамі ў 

процілеглай паслядоўнасці. Больш за тое, А. Кобзеў сярод асноўных 

выдзяляе таксама парадак метал – дрэва – вада – агонь – зямля [6, с. 287-

338].  

Лічбавы рад ад аднаго да дзесяці лічыцца найбольш асэнсаваным і 

важлівым, але нумералагічныя сродкі па-за яго межамі таксама 

набываюць пэўную семантыку і родавыя адпаведнасці. Гэта перадусім 

рад ступеняў лічбы 10: дзесяць увасабляе дзесятковую паўнату (十全) і 

адносіны завершанасці; лічба 100 сімвалізуе даўгалецце і ўвесь народ 

(老百姓). Ключавой лічбай у дадзеным радзе выступае нумар 10 000 

( 万 ) – унікальная пяціразрадная нумералагічная лічба, паказчык 

вышэйшага разрада ў кітайскім пяціразрадным вылічэнні, сімвал 

найбольш дыферэнцыяванага ўзроўня класіфікацыі. Узгаданая лічба 

суадносіцца з уласнай катэгорыяй мірыяды (万物, 万事). 

《短歌行》 

白日何短短，百年苦易满。苍穹浩茫茫，万劫太极长。 

麻姑垂两鬓，一半已成霜。天公见玉女，大笑亿千场。 

吾欲揽六龙，回车挂扶桑。北斗酌美酒，劝龙各一觞。 

富贵非所愿，与人驻颜光。 [9] 

Ва ўстаўным пяціслоўным вершы Лі Бая “Кароткая песня” 

прысутнічаюць тры лічэбнікі дзесятковай групы (1 і 6), тры лічэбнікі 

вышэйшых разрадаў (100, 1 000 і 10 000) і чатыры цыклічныя знакі 

(двойчы ю 酉, сюй 戌  (група зямных галін) і і 乙  (група нябесных 

слупоў)). Лічэбнік 1 адпавядае першаснаму этапу касмагенічнага 

станаўлення сусвету, таму Лі Бай ужывае яго для ілюстрацыі 

першароднага, па-боску вечнага існавання і фундаментальных законаў 

прыроды: старэння, смяротнасці і аслаблення. Лічба 6 складаецца з 

дзвюх троек, таму адпавядае тройчай матрыцы “неба-чалавек-зямля”; 
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шасцёрка драконаў транслюе імпэт лірычнага героя і перавагу жыцця 

над смерцю, яго жаданне аб’яднаць сусветную трыяду: 《吾欲揽六龙，回

车挂扶桑》 (“Жадаю закілзаць я шэсць драконаў, // Калёсамі вярнуцца да 

фу-сан“)1. Лічэбнікі 100 і 10 000 Лі Бай ужывае дзеля гіпербалізацыі 

часовых дыстанцый, стварэння прасторава-часавай велізарнасці сусвету, 

антытэтычнага зменліваму і няўстойліваму чалавечаму жыццю.  

Цыклічны знак зямных галін сюй 戌  адпавядае першаэлементу 

зямля; ён ужываецца пры апісанні даоскай бессмяротнай феі Ма-гу, 

сімвалізуючы перарыўнасць і нявечнасць боскага існавання.  
《答湖州迦叶司马问白是何人》 

青莲居士谪仙人，酒肆藏名三十春。  

湖州司马何须问，金粟如来是后身。[9] 

Верш Лі Бая “Адказваючы ваяводзе Хучжоу, кім ёсць Бай” 

арганізуецца, як лексічна, так і нумералагічна, у адпаведнасці з 

будыйскай тэматыкай твора. Сяміслоўная структура радка, неўласцівая 

аўтарскаму лаканізму, адсылае да будыйскай ідэі ўзыходжання да 

вышэйшага, да сямі крокаў Буды па касмічных прыступках. У Палійскім 

каноне фіксуецца спіс з сямі буд мінулага, у якім Гаўтама-буда 

з’яўляецца сёмай, найбольш поўна ўвасобленай праявай Прасветленага 

[10, с. 53]. Такая нумералагічная парадыгма адпавядае агульнаму зместу 

верша, у якім лірычны герой прытрымліваецца ідэй перараджэння і 

нявечнасці сансарычнага свету : 《金粟如来是后身》 (“З Татхагатам 

хутка // Нявартае цела з’яднаю”).  

Верш адкрываецца намінатыўным пералічэннем трыяды 

метафарычных мянушак аўтара: пустэльнік сіняга лотаса (цынлянь 

цзюйшы), выгнаны жыхар неба (чжэсянь) і святы (сяньжэнь). Лічэбнікі 

ўсіх трох груп лакалізуюцца ў другім радку верша: 《酒肆藏名三十春》 

(“У шынках трыццаць вёснаў // Уласнае імя прыкрывае”) 

Класіфікацыйны экстрэмум 3 у дадзеным творы перагукаецца з трыма 

характарыстыкамі чалавечага існавання: часовай прыродай ўсіх рэчаў, 

пакутамі і адсутнасцю ўласнага Я [10, с. 15].  

У тым жа радку верша прысутнічаюць нумералагічныя лічбы груп 

зямных галін і нябесных слупоў: лік ю 酉  ( 酒 ), які звязваецца з 

сусветным накірункам на 270˚ на захад; лічба нябесных слупоў 戊  у 

складзе іерогліфа 藏 , што карэлюе з адрэзкападобным земляным 

пачаткам і цэнтраімклівым накірункам. Лі Бай з дапамогай 

нумералагічных сродкаў фарміруе тыповы для яго творчасці 

інтраспектыўны рух паэтычнага тэкста. Ужываючы знакі металу і зямлі, 

ён падкрэслівае канчатковасць чалавечага існавання, яго нязначнасць на 

 
1 Тут і далей пераклад наш – Баравік М. 
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фоне магчымасці прасветленага, незямнога і сузіральнага жыцця. 

Дадзеная ідэя выяўляецца таксама ва ўказанні на захад, які асацыюецца 

са смерцю, замагільным жыццём і месцазнаходжаннем багоў.  
《月下独酌四道·其一》 

花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。 

月既不解饮，影徒随我身。暂伴月将影，行乐须及春。 

我歌月徘徊，我舞影零乱。醒时相交欢，醉后各分散。 

永结无情游，相期邈云汉。[9] 

Усе тры першыя натуральныя лічбы наяўныя ў вершы “Пад 

месяцам п’ю ў самоце віно”, пры гэтым назіраецца іх узаемны пераход, 

прасякнуты тонкім сімвалізмам. Ва ўступнай частцы твора ўскосна 

ўводзіцца вобраз лірычнага суб’екта, чый самотны настрой 

прыпадабняецца адзінокаму чайніку віна: 《花间一壶酒，独酌无相亲》
(“У марнасці выпіваю чайнік віна, // П’ю ў самоце, адрынуты ад блізкіх”). 

Паводле трактата “Хуайнаньцзы”, “адзінка – гэта корань “дзесяці 

тысячы рэчаў””, “гэта Шлях, што не мае супернікаў” [3, с. 30]. Вобраз 

творцы ў сваёй самадастатковасці і адзінкавасці ўяўляе сабой 

бязмежную стваральную сілу. Ідэя прадуктыўнасці паэтычнага таленту 

падмацоўваецца класіфікатарам групы дзічжы, увасобленай у матыве 

віна ў тым жа радку (графема 酉).  

Далей вобразны змест Лі Бая набывае чыста нумералагічны 

характар, засяроджваецца на метамарфозе з лічбамі: 《举杯邀明月，对

影成三人》 (“Падымаю келіх, клічу яркі месяц – // Пара ценяў знянацку 

патройваецца”.). Іерогліф 对  ‘пара’ ў дадзеным тэксце азначае 

дуальнасць лірычнага суб’екта. У той жа час кантрасная дыяда 

суадносіцца з цёмным пачаткам інь і можа быць трактавана як апісальнік 

фантастычна-лірычнай сітуацыі сустрэчы з месяцам, які ў кітайскім 

светаразуменні валодае жаночымі, а ў творчасці Лі Бая – яшчэ і 

эратычнымі рысамі. Двайковая матрыца арганічна пераходзіць у 

тройчую, для якой характэрна ўпарадкаванасць светлага пачатку ян. 
《寄东鲁二稚子》 

吴地桑叶绿，吴蚕已三眠。 我家寄东鲁，谁种龟阴田？  

春事已不及，江行复茫然。 南风吹归心，飞堕酒楼前。  

楼东一株桃，枝叶拂青烟。 此树我所种，别来向三年。  

桃今与楼齐，我行尚未旋。娇女字平阳，折花倚桃边。  

折花不见我，泪下如流泉。小儿名伯禽，与姊亦齐肩。 

双行桃树下，抚背复谁怜？念此失次第，肝肠日忧煎。 

裂素写远意，因之汶阳川。[9] 

Пранізлівая аўтабіяграфічная танальнасць верша “Двум юнакам з 

Усходняга Лу” дасягаецца ўжываннем нумералагічных сродкаў у 
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лексічнай і кампазіцыйнай структурах тэксту. Душэўны цяжар лірычнага 

героя, абумоўлены разлукай з сям’ёй, канфліктам доўга і пачуцця, 

грамадскага і індывідуальнага падвяргаецца серыяцыі, нагнятаецца і 

гіпербалізуецца з дапамогай анафары (《折花倚桃边》 ,《折花不见

我》 – “Зрываеш кветкі, // кранаючы ствол станам гнуткім. // Зрываеш 

кветкі – // а не бачыш мяне навакол…”), бінарных і тэрнарных лексічных 

паўтораў (叶, 三; 楼, 桃); графічных рыфмафонаў (向 і 尚, 寄 і 倚). 

Кампазіцыя верша заснавана на адносінах паўтора і падабенства ў 

рамках нумералагічных матрыц. Верш Лі Бая адзначаецца дваістасцю 

вобразаў: лірычны герой і яго сям’я, шынок і персікавае дрэва, дачка і 

сын. У тэксце лічба 2, змешчаная непасрэдна ў назве верша, суадносіцца 

з гармоніяй, упарадкаванасцю, якую імкнецца вярнуць лірычны суб’ект. 

Кітайская дыяда лян і выражае творчыя сілы героя, прадстаўніка 

канфуцыянскага грамадства, у чыёй сістэме маралі выкананне прынцыпу 

сяа (孝) з’яўлялася імператывам.  

Для выражэння часавых прамежкаў у вершы двойчы 

выкарыстоўваецца нумералагічны лічэбнік 3: 《吴蚕已三眠》 (“У 

княстве У // вусені тройчы праспалі”), 《别来向三年》(“Ужо тры гады 

// як пакінуў яго [персікавае дрэва] самотным”). У кітайскіх помніках 

дадзены лічэбнік часта ўжываецца ў значэнні няпэўнай колькасці: “Цзі 

Вэньцзы тройчы абдумваў кожную справу, перад тым як прыступіць да 

яе ажыццяўлення” [11, с. 192]. Трыядычная гарманізаваная катэгорыя 

сань цай узмацняе горыч героя, акцэнтуе ўвагу на перажываннях і 

ўзмацняе лірычную танальнасць. 

У вершы прысутнічаюць лічэбнікі групы зямных галін у складзе 

іерогліфаў 酒  (ю 酉 ), вэй 未  і 字  (цзы 子 ). Цыклічныя знакі 

паслядоўна адпавядаюць стыхіям металу, зямлі і вады. Парадак пераходу 

адной стыхіі ў іншую адлюстроўвае адносіны разбурэння, што 

перагукаецца з тэматыкай верша. “Вада” ў вершы з’яўляецца метафарай 

слёз лірычнага героя: 《泪不如流泉》  (Спадаюць слёзы твае, // нібы 

крынічная плынь).  
《蜀道难》 

噫吁嚱，危乎高哉！蜀道之难，难于上青天！蚕丛及鱼凫，开国何茫然！尔

来四万八千岁，不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮

士死，然后天梯石栈相钩连。上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。黄鹤之

飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援。青泥何盘盘，百步九折萦岩峦……[9] 

Проза-паэтычны твор “Цяжкі шлях да Шу” камбінуе рэгулярныя 

пяці- і сяміслоўныя фразы з нерэгулярнымі ўстаўкамі прозы саньвэнь (散

文 ). Лі Бай прысвячае твор сябру, што адпраўляецца на службу ў 

гарыстыя мясціны, дзе ў эпоху Трох Царстваў (220-280 гг.) знаходзілася 
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царства Шу. У тэксце паэт выяўляе характэрны для яго творчасці сінтэз 

канфуцыянскай і даоскай вобразнасці, захоўваючы каштоўнасці доўгу і 

гістарычныя рэферэнцыі, аздобленыя анімалістычнымі вобразамі з 

трактата “Чжуанцзы”, згадкамі пра даоскую багіню Сіхэ і шэсць 

драконаў.  

У творы “Цяжкі шлях да Шу” сустракаецца састаўны лічэбнік 48 

000: 《尔来四万八千岁》  (“Нядаўна сорак восем тысячаў год табе 

[дзяржава] споўнілася”). Той жа лічэбнік прысутнічае ў вершы “Хаджу 

ў сне па Цяньму, чытаючы вершы” (《梦游天姥吟留别》), толькі ў ім ён 

служыць для апісання і гіпербалізацыі прасторавых, а не часавых 

паняццяў. У абодвух разрадах лічэбніка знаходзяцца іньскія лічбы, якія 

адлюстроўваюць магутнасць і неспасцігальнасць часавага прамежка. 

Лічба 4 ў кітайскай мове традыцыйна мае негатыўную афарбоўку, 

будучы амонімам да слова “смерць”. Так, у вершы лірычны герой 

рушыць у небяспечнае падарожжа па абрывах, знаходзячыся блізка да 

магчымай смерці. У лічбе таксама змяшчаецца адзін васьмярычны 

экстрэмум, які, паводле кітайскіх уяўленняў, выражае квадрат і зямную 

паверхню, гэта значыць паўнату і ўсёахопнасць. 

Лі Бай выкарыстоўвае лічэбнік дзесятковага рада 100 для 

выражэння прыблізнай адлегласці, няпэўнага прасторавага прамежку: 

《百步九折萦岩峦》 (“За сто крокаў ён [пыл блакіту] дзевяць разоў 

ахінае стромкія скалы”). У проза-паэтычным утапічным творы паэта Таа 

Юаньміна “Персікавая крыніца” прысутнічае наступны радок, у якім 

нумар 100 таксама дэнатуе няпэўную колькасць: 《夹岸数百步》 

(“…[персікавыя дрэвы] абступілі берагі на некалькі соцень крокаў…”) 

[12]. У тым жа радку Лі Бай ужывае лічэбнік 9 у спалучэнні з назоўнікам 

“выгін”, ілюструючы небяспечнасць падарожжа лірычнага героя. Лічба 9 

выступае фундаментальным лічыльным класіфікатарам, фармантам 

кітайскай табліцы множання “цзю цзю” [6, с. 79].  

У творы “Цяжкі шлях да Шу” лічэбнік 10 000 выконвае не толькі 

гіпербалічную, але і візуалізацыйную функцыю, удзельнічае ў раскрыцці 

вобразнай сістэмы тэкста. У першым выпадку нумералагічная лічба 

ўжываецца з назоўнікам “бездань” (《砯崖转石万壑雷》  – “Дзесяці 

тысяч безданяў навальніца”), у другім выпадку – з назоўнікам “ваяр” 

(《一夫当关，万夫莫开》 – “Адзін муж утрымае цэлую заставу – // 

Дзесяць тысяч ваяроў непрыяцеля”). Нумералагічны сэнс вышэйшага 

разрада ўвасабляе грандыёзнасць і цяжкасць шляху лірычнага героя, 

прыўносіць у верш міфалагічна-хтанічныя матывы. Адзінкаваць 

супрацьпастаўляецца космасу, які адкрываецца перад лірычным героем, 

што выражаецца ў антытэзе лічбаў 1 і 10 000. Пры гэтым пейзаж гор і 
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рэк (山水) увасабляецца ў адпаведнасці лічэбнікаў груп зямных галін і 

нябесных слупоў пэўным стыхіям. Іерогліф 仰 змяшчае ў сабе лічэбнік 

卯 са значэннем стыхіі дрэва, знак 猛 мае ў сваім складзе лічэбнік стыхіі 

вады 子, а ў слове 城 знаходзіцца нумералагічная лічба зямной стыхіі 戊. 

Аналіз ролі кітайскай нумералогіі ў творах Лі Бая выявіў: 

• дэтэрмінаванасць тэматыкі, праблематыкі, архітэктонікі, 

сістэмы тропаў і стылістычных фігур нумералагічнымі матрыцамі, 

класіфікацыйнымі канатацыямі і карэлятыўнасцю;  

• традыцыяналізм кітайскай літаратурнай думкі і ўстойлівасць 

класічных мастацкіх прыёмаў; 

• неабходнасць ужывання аналізу нумералагічных сродкаў у 

кітайскім літаратуразнаўстве, спалучэння агульнай літаратуразнаўчай 

метадалогіі з кітайскай унутрымоўнай і літаратурнай спецыфікай. 

У прааналізаваных паэтычных і проза-паэтычных творах Лі Бая 

пераважаюць катэгорыі лян і, сань цай, у сін і адпаведныя ім двайковая, 

тройчая і пяцярковая нумералагічныя схемы. Аўтар актыўна ўжывае 

катэгорыю метадалагічную катэгорыю сань у ў яўных (кампазіцыя 

рэгулярнага верша, экспліцытнае ўжыванне адпаведных лічэбнікаў) і 

няяўных (цыклічныя знакі ў складзе іерогліфаў, суаднесенасць 

кампазіцыі з ідэалагічнай арыентацыяй твора, разнастайныя віды 

паралелізмаў і г.д.) формах, што ўпісвае яго творчасць у традыцыю 

канфуцыянскіх і даоскіх канонаў “Шыцзін”, “Іцзін”, “Цзочжуань”, 

“Хуайнаньцзы”, “Даадэцзін”. Значнае месца сярод нумералагічных 

сродкаў у творчасці Лі Бая займаюць лічбы, якія не ўтвараюць уласнай 

схемы (1, 4 10 і г.д.). Творы Лі Бая выдзяляюцца карэлятыўнымі 

адносінамі паміж лічэбнікамі, узаемаабумоўленасцю канатацый, а 

таксама фарміраваннем уласнай нумералагічнай сістэмы (лічэбнік 48 

000). Лічбы ў творах Лі Бая найчасцей выступаюць у якасці гіпербалы, 

эпітэта і сінекдахі. Велізарная колькасць канатацый нумералагічных 

сродкаў абумоўлена канфесійным сінкрэтызмам творчасці Лі Бая. 

Выкарыстанне нумералагічных сродкаў у форме графічнай амаграмы ў 

творах Лі Бая выконвае нязначную ролю. Нумералагічныя лічбы 

выконвуюць мастацкія, метадалагічныя і класіфікацыйныя функцыі, 

раскрываюць хранатоп твораў і ўводзяць вобразы-міфалагемы. 

Нумералагічныя лічбы груп зямных галін і нябесных слупоў часцей 

назіраюцца ў якасці графем ў складзе іерогліфаў, нясуць шэраг 

уласцівых ім канатацый: накірунак, пара году, адпаведнасць прыроднай 

стыхіі. 
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