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Жоў ты ім пе ра тар
Кі тай скі ка лян дар, які па пу ляр-

ны так са ма ў Кам бо джы, Ман го ліі, 

В'ет на ме і ін шых азі яц кіх кра і нах, 

уяў ляе са бой цык ліч ную сіс тэ му з 

60-га до вым цык лам. Та кая «схе-

ма» грун ту ец ца на... аст ра на міч-

ных цык лах Юпі тэ ра. На пра ця гу 

60 га доў гэ тая пла не та ро біць пяць 

аба ро таў ва кол Сон ца. Зы хо дзя чы 

з гэ та га азі яц кія аст ро ла гі па дзя лі-

лі шлях Юпі тэ ра на 12 час так. Дні 

па зна ча лі ся кам бі на цы яй з дзе ся-

ці зна каў, так зва ных «ства лоў», у 

якія ўва хо дзі лі пяць «зям ных сты-

хій» — дрэ ва, агонь, зям ля, ме тал, 

ва да. Гэ тыя зна кі яшчэ кла сі фі ку-

юц ца па пры кме тах «ян» (муж чын-

скі) і «інь» (жа но чы), а так са ма па 

12 «га лі нах», якія па зна ча лі ся за-

дыя каль ны мі сім ва ла мі жы вёл.

У ад па вед нас ці з кі тай скай тра-

ды цы яй га ды ад ліч ва юц ца ад па чат-

ку праў лен ня Ху ан-дзі — з 2698 го-

да да н. э. Та кім чы нам і атрым лі ва-

ец ца, што сё ле та на сту пае 4717-ты. 

Ху ан-дзі, або Жоў ты ім пе ра тар, — 

ле ген дар ная асо ба, ён лі чыц-

ца за сна валь ні кам да асіз му і — 

ні больш, ні менш — пер ша прод-

кам усіх кі тай цаў. Пры ня та лі чыць, 

што жоў ты ко лер су ад но сіц ца з 

ха рак тэр ным ад цен нем ва ды ра кі 

Ху ан хэ. Ці ка ва, што гэ ты ко лер у 

Кі таі стаў ім пе ра тар скім, кі раў нік 

на сіў адзен не за ла ціс та-жоў та га 

ко ле ру, на спі не звы чай на вы шы-

ваў ся за ла ты мі ніт ка мі ін шы сім-

вал ім пе ра тар скай ула ды — лун, 

які з'яў ля ец ца ад на ча со ва і ад ным 

з рач ных бо жаст ваў.

Ху ан-дзі пас ля цяж кай ба раць бы 

здо леў пад па рад ка ваць са бе пра-

ва ды роў асоб ных пля мё наў і ства-

рыў пер шую кі тай скую дзяр жа ву ў 

га рах Кунь лунь — на за хад ад ра кі 

Ху ан хэ. Уста ля ваў шы мір, Жоў ты 

ім пе ра тар пры нёс ах вя ры ба гам, 

пры зна чыў чы ноў ні каў-кі раў ні коў і 

ўвёў пер шыя ў кра і не за ко ны. Уся-

го Ху ан-дзі меў 25 сы ноў, 14 з якіх 

ста лі ро да па чы наль ні ка мі вя до мых 

кі тай скіх кла наў. Яму пры піс ва ец ца 

вы на ход ства ся ке ры, лод кі і вёс-

лаў, ступ кі і таў ка чы ка, лу ка і стрэл, 

су кен кі і туф ляў, а так са ма па дзел 

зям лі на на дзе лы. Яго па плеч ні кі 

ства ры лі іе раг лі фіч ную пісь мен-

насць і ка лян дар. Ху ан-дзі пры піс-

ва юць аў тар ства мно гіх кла січ ных 

тво раў, у тым лі ку ас но ва твор ных 

ме ды цын скіх трак та таў Ху ан-дзі 

Нэй цзін, а так са ма ка рот ка га са-

чы нен ня ў вер шах Інь фуц зін, уша-

на ва на га ў да асіз ме. Пры вяз ку 

да ле ген дар на га ім пе ра та ра мае 

так са ма «Жа бі ны ка нон», які змя-

шчае прад пі сан ні па аку пунк ту ры і 

ля чэн ні пры пя кан ня мі.

Да сюль за ха ваў ся маў за лей Ху-

ан-дзі — мес ца, дзе быў па ха ва ны 

ле ген дар ны Жоў ты ім пе ра тар. Ён 

раз ме шча ны за 140 кі ла мет раў па 

аў та тра се на поў дзень ад цэнт ра 

га рад ской акру гі Янь ань пра він цыі 

Шэнь сі. Маў за лей з'яў ля ец ца ад-

ным з пер шых аб' ек таў, якія бы лі 

ўклю ча ны ў спіс ахоў ва е мых аб' ек-

таў куль тур най спад чы ны Кі тая. Ён 

скла да ец ца з дзвюх час так — Хра-

ма Ху ан-дзі і за лы маў за лея. Па-

вод ле ле ген ды, ім пе ра тар узы шоў 

на не ба, та му ў маў за леі за хоў ва-

юц ца толь кі яго адзен не і 

ка пя люш. Шмат лі кія кі раў-

ні кі Кі тая са ста ра жыт ных 

ча соў пры яз джа лі сю ды 

ўша на ваць Ху ан-дзі.

У 2637 го дзе да н. э. на 

за гад за сна валь ні ка кі тай-

скай цы ві лі за цыі ўста ля ва-

ла ся сіс тэ ма ле та вы лі чэн-

ня, у якой ба за вым стаў 

поў ны 60-га до вы цыкл. 

Пад час Сінь хай скай рэ-

ва лю цыі ў 1911-м кі тай цы 

пе рай шлі на еў ра пей скую 

сіс тэ му, але, ня гле дзя чы 

на гэ та, да гэ туль вы ка рыс тоў ва-

юць ста ра жыт ны ка лян дар.

Тры міль яр ды 
па са жы раў

Ця гам ты ся ча год дзяў у Пад ня-

бес най і па ўсім све це ад зна ча ец ца 

Свя та вяс ны. Што год да та Чунь цзэ 

змя ня ец ца, па коль кі вы зна ча ец ца 

вы ключ на па ме ся ца ва-со неч ным 

кі тай скім ка лен да ры. Ад сюль і дру-

гая наз ва — ме ся ца вы Но вы год. 

Па ча так свят ка ван ня пры па дае на 

дру гі ма ла дзік пас ля зі мо ва га сон-

ца ста ян ня і та му пе ра мя шча ец ца ў 

ме жах ме ся ца — па між 21 сту дзе-

ня і 21 лю та га. Сё ле та Свя та вяс-

ны ад зна ча юць з 5 да 20 лю та га, 

пры гэ тым афі цый ныя вы хад ныя 

ў кі тай цаў бу дуць доў жыц ца ўвесь 

на ступ ны ты дзень..

Чунь цзэ — ся мей нае свя та. 

Міль ё ны жы ха роў Пад ня бес най 

вяр та юц ца ў свае род ныя мяс ці-

ны, каб су стрэць Но вы год з сям' ёй.

Се зон та кіх па ез дак у Кі таі атры-

маў ад мыс ло вую наз ву «чун' юнь» 

і лі чыц ца най буй ней шай у све це 

міг ра цый най з'я вай. Як па ве да мі ла 

«Жэнь мінь жы баа» анлайн, па вод-

ле ін фар ма цыі на мес ні ка стар шы-

ні Дзяр жаў на га ка мі тэ та КНР па 

спра вах раз віц ця і рэ фор маў Лянь 

Вэй ля на, сё ле та пад час ва ка цый 

з на го ды Чунь цзэ бу дзе пе ра ве зе-

на ка ля трох міль яр даў па са жы раў. 

Уяў ля е це са бе «на ва год ні тра фік»!

Ця пер у Пад ня бес най час «су-

бот ні каў» — кі тай цы па він ны пры-

браць свой дом на пя рэ дад ні свя та, 

пры чым ро бяць яны гэ та грун тоў на. 

Пас ля та го як дом вы чы шча ны, усе 

мя цёл кі, са ўкі, ану чы пры бі ра юц ца 

ў мес ца, дзе б іх ні хто пад час свя та 

не змог уба чыць. Пад час Чунь цзэ 

зай мац ца ўбор кай не па жа да на. 

Па вод ле на род ных ле ген даў, пе-

рад на ступ лен нем Но ва га го да бо гі 

до раць лю дзям уда чу, якая ася дае 

ў вы гля дзе пы лу. Вось і атрым лі ва-

ец ца, што, пры бі ра ю чы ў гэ тыя дні, 

вы ры зы ку е це спу дзіць пос пех.

Пе рад свя там кра і на лі та раль на 

рас цві тае ку ма чом. Паў сюль ві сяць 

пла ка ты з вы тан ча на вы пі са ны мі 

на іх іе рог лі фа мі «фу» (шчас це) і 

«сі» (ра дасць), гір лян ды ліх та роў 

і ін шыя ўпры га жэн ні, і ўсе яны — 

вы ключ на чыр во на га ко ле ру, які 

азна чае пос пех і даб ра быт. На 

дзвя рах жы ха ры на ляп ля юць пар-

ныя ка лі гра фіч ныя над пі сы, вы ка-

на ныя чор най туш шу на чыр во най 

па пе ры. Змест зво дзіц ца да вы каз-

ван ня жыц цё вых ідэа лаў гас па да-

ра ха ты або доб рых па жа дан няў 

на но вы год. На дзве ры на ляп ля-

юць так са ма вы явы ду хаў-ахоў ні-

каў і бо жаст ва ба гац ця ў над зеі, 

што яны пры ня суць у ха ту шчас це 

і даб ра быт.

Пель ме ні 
і ман да ры ны

У на шы дні свя точ ны ве чар на-

пя рэ дад ні Свя та вяс ны ў Кі таі не-

маг чы ма ўя віць са бе без пра гля ду 

тра ды цый на га на ва год ня га га ла-

кан цэр та на тэ ле ка на ле CCTV. На 

зме ну тра ды цый ным зван кам з 

він ша ван ня мі і паш тоў кам прый-

шлі тэкс та выя па ве дам лен ні па 

ме сен джа ры WeChat (са мая па-

пу ляр ная ма біль ная пра гра ма ў 

Кі таі). Ноч пад кі тай скі Но вы год 

на зы ва юць так са ма «ноч чу су-

стрэ чы пас ля рас стан ня». Для кі-

тай цаў гэ та са мы важ ны мо мант. 

Уся сям'я збі ра ец ца за свя точ ным 

ста лом да на ва год няй вя чэ ры, якая 

ад роз ні ва ец ца не толь кі ба гац цем 

і раз на стай нас цю страў, але і ста-

ра даў ні мі тра ды цы я мі. На прык лад, 

ме ню не абы хо дзіц ца без страў з 

ку ры на га мя са, ры бы і «доў фу» — 

со е ва га тва ра гу (у нас яго на зы ва-

юць «то фу»), бо ў кі тай скай мо ве 

наз вы гэ тых пра дук таў су гуч ныя са 

сло ва мі, якія азна ча юць «шчас це» 

і «даб ра быт».

Па вод ле пад ан няў, у па чат ку 

го да ў кож ны дом за зі рае мі фіч-

ная іс то та Нянь і зні шчае за па сы 

збож жа, жы вё лу, а ў не ка то рых 

вы пад ках — на ват да рос лых і дзя-

цей. Та му ў пер шы дзень Чунь цзэ 

на ган ку па кі да юць тро хі ежы, каб 

за доб рыць Ня ня і та кім 

чы нам ад ку піц ца ад яго. 

Па ад ной з ле ген даў, 

яшчэ ў ста ра жыт ныя 

ча сы кі тай цы ад ной чы 

ўба чы лі, як не на сыт ная 

іс то та спа ло ха ла ся ма-

лень ка га дзі ця ці ў чыр-

во най воп рат цы. Та ды 

лю дзі вы ра шы лі, што 

Нянь апа са ец ца гэ та-

га ко ле ру, і з тых ча соў 

пад час Свя та вяс ны 

яны апра на юць неш та 

чыр во нае. Акра мя та го, 

кі тай цы з пер ша га да апош ня га дня 

свят ка ван ня ўзры ва юць фе ер вер кі 

і пе тар ды, каб гуч ным шу мам ад-

пу дзіць злых ду хаў.

На Свя та вяс ны ў Кі таі пры ня та 

аб мень вац ца па да рун ка мі. Са мым 

рас паў сю джа ным з'яў ля ец ца чыр во-

ны кан верт з гра шы ма — «хун баа». 

Яго прэ зен ту юць род ным і сяб рам, 

а так са ма тра ды цый на кі раў ніц тва 

кам па ній він шуе та кім чы нам сва іх 

пад на ча ле ных. Чыр во ныя кан вер ты — 

гэ та не толь кі гро шы, але і па жа-

 дан не ўда чы і пра цві тан ня іх атры-

маль ні ку. З раз віц цём тэх на ло гій 

ра біць та кія па да рун кі ста ла яшчэ 

пра сцей. Той жа WeChat з 2015 го да 

даў сва ім ка рыс таль ні кам маг чы-

масць ад пра віць гра шо выя «хун-

баа» ў аса біс тыя і пуб ліч ныя ча ты. 

У ста ра даў нія ча сы гро шы да ры лі ў 

вы гля дзе ка ра ляў, якія скла да лі ся 

са ста ма нет. Гэ та бы ло свое асаб лі-

вае він ша ван не — па жа дан не пра-

жыць да ста га доў. Да рэ чы, ка ра лі 

са ста ма нет і сён ня вель мі па пу-

ляр ныя ў Кі таі.

На поў на чы Пад ня бес най на Но-

вы год пры ня та ес ці пель ме ні, а 

на поўд ні — «нянь гаа» (скрыль кі, 

пры га та ва ныя з клей ка га ры су). 

Паў ноч ні кі ад да юць пе ра ва гу пель-

ме ням, та му што на кі тай скай мо ве 

сло ва «цзя ац зы» су гуч нае са сло-

ва мі «пра во дзі ны ста ро га і су стрэ-

ча но ва га». Так са ма лі чыц ца, што 

пель ме ні на гад ва юць сва ёй фор-

май тра ды цый ныя зліт кі з зо ла та 

і срэб ра і сім ва лі зу юць па жа дан не 

ба гац ця. З той жа пры чы ны жы ха-

ры поўд ня ядуць «нянь га оа», якія 

сім ва лі зу юць па ляп шэн не жыц ця.

Пад час Кі тай ска га Но ва га го да 

пра вод зяц ца ма са выя гу лян ні. Кі-

тай цы пе ра апра на юц ца ў львоў і 

дра ко наў, а так са ма ла дзяць свае 

зна ка мі тыя вы ступ лен ні ў ма ляў ні-

чых кас цю мах і на ха ду лях. Ад зна-

ча ю чы Свя та вяс ны, пры ня та ха-

дзіць у гос ці да сяб роў, бліз кіх і сва-

я коў і ўру чаць па да рун кі ў чыр во най 

упа коў цы. Іс нуе тра ды цыя, па вод ле 

якой, пры хо дзя чы ў гос ці на Но вы 

год, трэ ба пры но сіць два ман да ры-

ны. А пад час сы хо ду ўжо гас па да-

ры ад да юць свае два ман да ры ны. 

Уся спра ва ў тым, што фра за «па ра 

ман да ры наў» на кі тай скай гу чыць

прак тыч на як сло ва «зо ла та». 

І атрым лі ва ец ца, што та кім чы нам 

і гос ці, і гас па да ры жа да юць адзін 

ад на му да стат ку. На ва год нія свя ты 

скан ча юц ца пас ля свя та Ліх та роў 

(Юань ся ац зэ або Дэнц зэ) — на пят-

нац ца ты дзень пер ша га ме ся ца па 

ме ся цо вым ка лен да ры.

Ня вес та ў арэн ду
Та кім чы нам, 5 лю та га на сту-

пае год Жоў тай Зем ля ной Свін ні. 

Па доб ная кам бі на цыя паў та ра-

ец ца раз у 60 га доў. Кож нае ко ла 

па чы на ец ца драў ля ным Па цу ком. 

Апош няе та кое па ча ло ад лік 2 лю-

та га 1984 го да, яно за вер шыц ца 

Ва дзя ной Свін нёй, гэ та ад бу дзец ца 

29 сту дзе ня 2044-га. Не мно гія ве-

да юць, што свін ня па тра пі ла ў спіс 

жы вёл за дыя каль на га ка лен да ра 

вы пад ко ва. За мест яе там па ві нен 

быў зна хо дзіц ца кот, але ён спаз ніў-

ся на ім пе ра тар скі пры ём, па коль кі 

не быў па бу джа ны па цу ком.

У Кі таі ёсць та кое па няц це, як 

benmіngnіan — так зва ны Год лё-

су. Жы ха ры Пад ня бес най ве раць, 

што тым лю дзям, чый год на сту піў, 

на ка на ва ныя вы пра ба ван ні і не ча-

ка ныя пе ра ме ны. Як сцвяр джа юць 

аст ро ла гі, асаб лі вай пры хіль нас ці 

гас па ды ні го да вар та ча каць тым, 

чыя дзей насць звя за на з сель скай 

гас па дар кай, бо свін ка лю біць кор -

пац ца ў зям лі. Так са ма 4717-ы 

спры яль ны для ўсіх, хто ўсту пае ў 

шлюб, і тых, хто імк нец ца ўма ца-

ваць ад но сі ны ў сям'і.

У Кі таі лі чыц ца, што жан чы-

нам на ле жыць вый сці за муж да 

30 га доў, а муж чы нам — ажа ніц ца 

да 32-х. Тыя ж, хто не ство рыць 

сям'ю да гэ та га ўзрос ту, пад вяр-

га юц ца бяз лі тас най кры ты цы ў 

гра мад стве. Ціск шмат кроць уз-

рас тае пад час Чунь цзэ, па коль кі 

Свя та вяс ны спрад ве ку лі чы ла ся 

вы дат най маг чы мас цю для адзі но-

кіх знай сці сваё ка хан не. Ме на ві та 

та му ў гэ ты час уз рас тае по пыт на 

па слу гі «жа ніх/ня вес та на пра кат». 

Іс ну юць спе цы яль ныя вэб-сай ты і 

аген ты-па ся рэд ні кі, якія спе цы я лі-

зу юц ца на гэ тым біз не се. У Taobao, 

най буй ней шай у Кі таі ін тэр нэт-кра-

ме, ёсць цэ лы раз дзел, звя за ны з 

арэн дай жа ні ха ці ня вес ты. Кошт 

па слу гі — пры клад на 100 юа няў 

(16 до ла раў) у дзень. Але мно гія 

адзі но кія кі тай цы ўсё ж ве раць: 

ме на ві та сё ле та пад час «гу кан ня 

вяс ны» па шчас ціць ад шу каць сваю 

па ла він ку. Год жа ўда лы.

За хар БУ РАК.

Ужо лю ты на стаў, а ча ра да свят усё пра цяг ва ец ца: дня мі 

ў Пад ня бес най ад зна чы лі «ся а нянь» — ма лы Но вы год. 

А ў на ступ ны аў то рак у Кі тай прый дзе вяс на. Дак лад ней 

«Чунь цзэ» — Свя та вяс ны. Так ра ман тыч на тут на зы ва юць 

па ча так но ва га го да. Сё ле та гэ та 4717-ты. І ад зна чаць кі тай скі 

Но вы год бу дуць не толь кі на яго «ра дзі ме», а і без 

пе ра больш ван ня па ўсім све це. Як па ве да мі ла ін фар ма генц тва 

«Сінь хуа», са спа сыл кай на мі ніст ра куль ту ры і ту рыз му 

Кі тая Ло Шу гая, у ме жах гла баль на га пра ек та «Вя сё лае Свя та 

вяс ны» сё ле та мяр ку ец ца пра вес ці больш чым 1500 ад мет ных 

ме ра пры ем стваў у 396 га ра дах 133 кра ін і рэ гі ё наў. 

Да свят ка ван ня ак тыў на да лу чы ла ся і Бе ла русь. Чым жа 

ад мет нае Чунь цзэ і як пра віль на «гу каць вяс ну» ў лю тым?

ВЯС НА ПАД НЯ БЕС НАЙВЯС НА ПАД НЯ БЕС НАЙ
У Кі таі на блі жа ец ца 4717 год


