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ПРЫ ВА БІЦЬ 
ДАБ РА БЫТ

Кі тай скі но вы год па чы на ец ца 

ў пер шы дзень пер ша га ме ся ца 

па кі тай скім ме ся цо ва-со неч ным 

ка лен да ры, які склаў ся ў эпо ху 

ды нас тыі Хань (ІІ ста год дзе да 

н. э. — ІІ ста год дзе н. э.). Свя-

та пры па дае на адзін з дзён па-

між 21 сту дзе ня і 21 лю та га. На-

прык лад, сё ле та но вы 4716 год 

па кі тай скім ка лен да ры па чаў ся 

16 лю та га. Ура чыс тасць так са ма 

на зы ва юць «ме ся цо вым Но вым 

го дам», па коль кі яго дак лад ная 

да та раз ліч ва ец ца на асно ве 

ме ся цо вых фаз. Свя та іс нуе, па 

пры кід ках гіс то ры каў, ледзь не з 

ча соў трох пер шых кі тай скіх ды-

нас тый ных пе ры я даў — Ся, Шан 

і Чжоў. Ка лі гэ та так, то звы чаю 

ўжо ка ля трох-ча ты рох ты сяч га-

доў, ад зна чае ТАСС.

У Кі таі Свя та вяс ны за ха ва ла 

сім ва лізм і тра ды цый насць, ня-

гле дзя чы на пэў ныя рэ гі я наль ныя 

ад роз нен ні ў звы ча ях і тра ды цы-

ях. Звы чай на кі тай цы тра цяць свае 

гро шы на аб ноў кі — куп ля юць 

па да рун кі, упры га жэн ні, пра дук-

ты хар ча ван ня і адзен не. Акра мя 

та го, кож ная сям'я ста ран на пры-

бі рае жыл лё, лі ча чы, што та кім чы-

нам яны чыс цяць сваё жыц цё ад 

лю бых ня ўдач і вы зва ля юць мес ца 

для шчас ця.

Да свя точ най вя чэ ры на ват 

тыя сямейнікі, якія пра цу юць або 

ву чац ца ў ін шых га ра дах, вяр та-

юц ца да до му, час ту юц ца роз ны мі 

пры сма ка мі (са мыя рас паў сю джа-

ныя — стра вы са сві ні ны, кач кі, ку-

ры цы і шмат лі кія ві ды ла сун каў і 

кан ды тар скіх вы ра баў, у тым лі ку 

ры са вае пе чы ва нянь гаа). Па тра-

ды цыі на пя рэ дад ні Но ва га го да 

гас па ды ні га ту юць стра вы з ры бы. 

Па-кі тай ску ры ба — «юй» — су-

гуч ная з іе рог лі фам, які азна чае 

даб ра быт. Яшчэ ад на аба вяз ко-

вая стра ва на ста ле — пель ме ні 

«цзя ац зы». Кі тай цы іх ле пяць усёй 

сям' ёй яшчэ да на ступ лен ня свя та. 

Пель мень сва ёй фор май на гад вае 

ся рэб ра ны злі так, ля піць іх ра зам 

азна чае «ра зам ра біць гро шы». Іс-

ну юць і ін шыя ку лі нар ныя хіт ры кі, 

пры кла дам дэ серт у фор ме ры-

бы з клей ка га ры су «нянь», што 

па су гуч нас ці азна чае «ба га цець 

з го ду ў год».

ЯК СПУ ЖАЦЬ НЯ НЯ?
З Чунь цзэ звя за на мност ва ле-

ген даў. Ад на з са мых вя до мых — 

гіс то рыя пра ча роў ную мар скую 

па чва ру Нянь, якая вы хо дзі ла на 

зям лю ў пер шы дзень го да. Ка-

жуць, што гэ тая іс то та бы ла на-

столь кі га лод ная і злос ная, што 

змя та ла ўсё на сва ім шля ху — зні-

шча ла за па сы, руй на ва ла па се лі-

шчы і на ват... ла са ва ла ся дзець мі, 

якія на пра ця гу го да па во дзі лі ся бе 

не на леж ным чы нам. Жы ха ры вё-

сак не ад ной чы па кі да лі свае да мы 

і сы хо дзі лі ў лес у над зеі сха вац ца 

ад па чва ры, па куль не за ўва жы лі, 

што Нянь апа са ец ца гуч ных пра-

моў, вя сё лай мі тус ні і чыр во на га 

ко ле ру.

З та го ча су на пя рэ дад ні Но ва га 

го да кі тай цы ўпры гож ва юць сваё 

жыл лё і ву лі цы па се лі шчаў яр ка-

чыр во ны мі па лот ні шча мі «чунь-

лянь» з ка лі гра фіч на вы пі са ны мі 

за ла ты мі іе рог лі фа мі — па жа дан-

ня мі шчас ця і ўда чы, раз веш ва юць 

гір лян ды з яр кіх ліх та ры каў, за пус-

ка юць фе ер вер кі і «страляюць» 

хла пуш ка мі. Ня гле дзя чы на тое, 

што ста ра жыт ная мі фіч ная па чва-

ра больш не па гра жае жы ха рам 

Пад ня бес най, яны да гэ туль за ха-

ва лі сваю лю боў да гру ка ту і бляс-

ку на ва год ніх пе тар даў.

Ад нак дзе ля «пад тры ман ня доб-

рай эка ло гіі і спа кою га ра джан» 

ула ды з го ду ў год ро бяць больш 

жорст кай за ба ро ну на «вог нен-

ныя па це хі». У Пе кі не, на прык лад, 

прынята па ста но ва: на пя рэ дад ні і ў 

пе ры яд свят за ба ро не ны ган даль пі-

ра тэх ніч ны мі вы ра ба мі, іх транс пар-

ці роў ка і вы ка ры стан не. Усім чы ноў-

ні кам стро га за га да на «ўстры мац ца 

ад за пус ку фе ер вер каў, па да ючы 

ста ноў чы прык лад усім ін шым гра-

ма дзя нам». Па доб ныя аб ме жа ван ні 

дзей ні ча юць і ў Шан хаі. Там про даж 

і за пуск фе ер вер каў да зво ле ны ў 

спе цы яль на ад ве дзе ных мес цах, а 

кож ны па куп нік аба вя за ны прад' яў-

ляць да ку мент і па кі даць свае аса-

біс тыя да ныя пры на быц ці пі ра тэх-

ніч най пра дук цыі.

ПА ДА РУ НАК У СЕ ЦІ ВЕ
Жы ха ры Пад ня бес най, ма быць, 

са мыя ак тыў ныя ка рыс таль ні кі «су-

свет на га па ву цін ня» ў све це, та му 

ўсё час цей лі чаць за леп шае він ша-

ваць сяб роў і бліз кіх ан лайн. Адзін 

з са мых па пу ляр ных спо са баў — 

ад праў ка «сты ке ра» — ані ма ва най 

кар цін кі. Час ця ком ка рыс таль ні кі 

су мя шча юць тра ды цый ныя па жа-

дан ні — кі тай скія іды ё мы (чэн'-

юй) — з па цеш ны мі ма люн ка мі 

або фа та гра фі я мі зна ка мі тас цяў. 

На прык лад, на пя рэ дад ні го да Жоў-

та га Зем ля но га Са ба кі най боль-

шую па пу ляр насць на бы лі жоў ты 

лаб ра дор з бліс ку чы мі іе рог лі фа мі 

ва кол мор ды, а так са ма чы ху а хуа 

з пач кам юа няў у пя рэд ніх ла пах — 

аб ноў ле ны сім вал да стат ку і ма тэ-

ры яль на га даб ра бы ту.

Па сту по ва се ці ва ўбі рае ў ся бе 

і ін шыя тра ды цыі: ка лісь ці ў на ва-

год нюю ноч дзе ці атрым лі ва лі ад 

ста рэй шых сямейнікаў так зва ныя 

хун баа — чыр во ныя скрут кі з ма-

нет ка мі ўнут ры на пос пех, по тым 

іх змя ні лі «шчас лі выя кан вер ты» з 

банк но та мі. Сён ня ўсё больш кі тай-

цаў ад да юць пе ра ва гу пе ра во ду 

гро шай з да па мо гай смарт фо на: 

у ме сен джа ры WeChat («Ві чат») 

іс нуе спе цы яль ная функ цыя — ад-

праў ка чыр во на га кан вер та «хун-

баа» ан лайн.

МАХ НУЦЬ 
У АН ТАРК ТЫ ДУ

На род ныя гу лян ні Чунь цзэ — 

гэ та не толь кі пыш ныя за стол лі. 

Па вод ле афі цый ных да ных, больш 

за 6,5 міль ё на гра ма дзян КНР за-

бра ні ра ва лі за меж ныя ту ры на пе-

ры яд вя лі кіх на ва год ніх вы хад ных. 

Най больш па пу ляр ны мі на прам-

ка мі з'яў ля юц ца Тай ланд, Япо нія, 

Сін га пур, В'ет нам, ААЭ і кра і ны 

Еў ро пы. Эк стрэ ма лы ма юць маг-

чы масць су стрэць Но вы год у Ан-

тарк ты дзе або Арк ты цы.

Для ама та раў больш спа кой на га 

баў лен ня ча су CCTV (Цэнт раль нае 

кі тай скае тэ ле ба чан не) пад рых та-

ва ла на сы ча ную пра гра му: удзель-

ні кі на ва год ніх шоу — май стры гу-

ма рыс тыч на га дыя ло гу «сян шэн», 

вы ка наў цы тво раў фальк ло ру, 

спе ва кі, тан цо ры і му зы кан ты — 

бу дуць за баў ляць жы ха роў Кі тая 

на пра ця гу двух тыд няў. Уво гу ле 

свят ка ван не пра цяг нец ца да 2 са-

ка ві ка. У гэ ты дзень па ме ся цо вым 

ка лен да ры сё ле та ад зна чаць Свя-

та ліх та роў — Юань ся ац зэ. Ты ся-

чы ліх та ры каў чыр во на га ко ле ру 

пад ні муц ца ў не ба над га ра да мі і 

вёс ка мі Кі тая, а сем'і збя руц ца на 

ўра чыс тую вя чэ ру з «цзя ац зы», з 

клей кім са лод кім ры сам і ман да-

ры на мі — са лод кі мі аран жа вы мі 

«ліх та ры ка мі». Па вод ле пад ан ня, 

на 15-ы дзень но ва га го да за ста-

лом су стра ка юц ца не толь кі жы выя 

сва я кі, але і ду хі ня бож чы каў-прод-

каў, каб ра зам са сва і мі бліз кі мі па-

дзя ліць ра дасць пры хо ду вяс ны.

ТРЫ БІТ ВЫ
Стар шы ня КНР Сі Цзінь пін, вы-

сту па ю чы на пя рэ дад ні пе рад чле-

на мі Усе кі тай скай фе дэ ра цыі пра-

мыс ло вас ці і ганд лю, па ве да міў, 

што ў 2018 го дзе са мы мі важ ны мі 

бу дуць «тры біт вы: пра ду хі лен не 

ўзнік нен ня фі нан са вых ры зык, 

ска ра чэн не ўзроў ню бед нас ці і 

ба раць ба з за брудж ван нем на ва-

коль на га ася род дзя». Ад ра зу пас-

ля на ва год ніх свят у ор га нах ула ды 

КНР ад бу дуц ца важ ныя зме ны. На 

дзвюх се сі ях — Усе кі тай ска га схо-

ду на род ных прад стаў ні коў (УСНП) 

і Усе кі тай ска га ка мі тэ та На род на га 

па лі тыч на га кан суль та цый на га са-

ве та Кі тая (УК НПКСК) — бу дуць 

абра ныя стар шы ні Па ста ян на га 

ка мі тэ та УСНП і УК НПКСК. Се сія 

най вы шэй ша га за ка на даў ча га ор-

га на (УСНП) ад кры ец ца 5 са ка ві ка. 

Ча ка ец ца, што на ёй Сі Цзінь пін бу-

дзе пе ра абра ны стар шы нёй КНР 

на яшчэ адзін пя ці га до вы тэр мін, 

а Лі Кэ цян — прэм' е рам Дзярж са-

ве та, пе рад ае ТАСС. Акра мя та-

го, мяр ку ец ца ства рэн не но ва га 

ор га на — Дзяр жаў най на гляд най 

ка мі сіі. Яна бу дзе ку ры ра ваць ан-

ты ка руп цый ную ра бо ту ў Кі таі.

Сім вал 2018-га — зям ля, ко лер, 

ад па вед на, жоў ты. Як спрад ве ку 

мяр ку юць жы ха ры Пад ня бес най, 

та кое спа лу чэн не сім ва лі зуе вер-

насць, бес ка рыс лі васць, ад да насць, 

пры яз насць і сум лен насць, а зна-

чыць, гэ ты год бу дзе вы лу чац ца 

мі рам, ста біль нас цю і гар мо ні яй. 

Аст ро ла гі на пе ра бой прад каз ва юць, 

што сё ле та сціх нуць кан флік ты, якія 

іс ну юць у све це, па леп шыц ца эка-

на міч нае ста но ві шча і па вы сіц ца 

якасць жыц ця лю дзей. Пры нам сі, 

Жоў ты Са ба ка гэ та абя цае.

За хар БУ РАК.

ПРЫ ВІ ТАН НЕ АД ЖОЎ ТА ГА СА БА КІ
На стаў 4716 год па кі тай скім ка лен да ры

У Пад ня бес най су стрэ лі Но вы год па ме ся цо вым ка лен да ры, 

або Свя та вяс ны (Чунь цзэ). Яго так са ма ад зна ча юць у шэ ра-

гу ін шых кра ін і тэ ры то рый, дзе пра жы вае знач ная коль касць 

кі тай цаў, перш за ўсё ў дзяр жа вах Ус ход няй Азіі. У Кі таі з на-

го ды Чунь цзэ рас па ча лі ся вя лі кія свя точ ныя ва ка цыі, пад час 

якіх 385 міль ё наў кі тай цаў здзейс няць тур па езд кі. Пры нам-

сі, та кі пра гноз зра бі лі су мес на Кі тай ская ака дэ мія ту рыз му, 

Цэнтр да ных пры Дзяр жаў ным упраў лен ні па спра вах ту рыз му 

і ту рыс тыч нае ан лайн-агенц тва Ctrіp, па ве да мі ла ін фар ма генц-

тва «Сінь хуа». Ця пер кі тай цы ак тыў на пе ра мя шча юц ца ўнут ры 

Пад ня бес най, каб аба вяз ко ва су стрэць га лоў нае свя та ра зам 

з сям' ёй. Ча го ча каць ад Жоў та га Са ба кі?

Сім вал 2018-га — зям ля, 
ко лер, ад па вед на, жоў ты. 
Як спрад ве ку мяр ку юць 
жы ха ры Пад ня бес най, 
та кое спа лу чэн не сім ва лі зуе 
вер насць, бес ка рыс лі васць, 
ад да насць, пры яз насць 
і сум лен насць, а зна чыць, 
гэ ты год бу дзе вы лу чац ца 
мі рам, ста біль нас цю 
і гар мо ні яй.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў 

Стар шы ню КНР Сі Цзінь пі на і дру жа люб ны кі тай скі на род са Свя-

там вяс ны, па ве да мі лі га зе це «Звяз да» ў прэс-служ бе бе ла рус ка га 

лі да ра.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ў мі ну лым, юбі лей ным для бе ла-

рус ка-кі тай скіх ад но сін, го дзе ўда ло ся па шы рыць уза е ма дзе ян не па 

ўсіх на прам ках, уста ля ваць яшчэ больш цес ныя су вя зі па між рэ гі ё на мі 

і ве дам ства мі дзвюх кра ін.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не ны, што 2018 год ста не важ най ве хай 

у раз віц ці двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва. Па глыб лен ню ўза е ма ра зу-

мен ня па між гра ма дзя на мі дзвюх дзяр жаў, іх куль тур на му зблі жэн ню 

бу дуць спры яць ме ра пры ем ствы ў рам ках Го да ту рыз му Бе ла ру сі 

ў Кі таі.

«Мы заў сё ды га то выя да на рошч ван ня ўсе ба ко ва га стра тэ гіч на га 

парт нёр ства з Кі та ем, якое вы лу ча ец ца да вер ным і ўза е ма вы гад ным 

ха рак та рам. Шчы ра спа дзя ю ся, што ў бе ла рус ка-кі тай скіх ад но сі нах 

заў сё ды бу дзе па на ваць вяс на і на ша сяб роў ства бу дзе мац нець 

з кож ным днём», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:
Спа дзя ю ся, што ў бе ла рус ка-
кі тай скіх ад но сі нах заў сё ды 
бу дзе па на ваць вяс на

 У тэ му


