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Китайські методи ворожіння набули широкої популярності у світі, тому все більш 

досліджень проводять саме на цю тему і, особливо у Китаї, все більш науковців 

заглиблюються у цю тему, щоб відслідкувати, коли китайці почали ворожити, чим це було 

зумовлено, як розвивалося це явище та його безпосередній вплив на сучасність. 

На початку зародження китайської цивілізації, на відміну від інших країн Далекого 

Сходу, де найвищою сакральною цінністю була релігія та створювались пантеони 

різноманітних богів, у часи епохи Шан-Інь, вищими силами вважались померлі пращури 

Шан-ді. Саме у той період часу китайці розпочали робити жертвопринесення, які 

супроводжувалися ритуалами ворожіння. Проводились вони для того, щоб доповісти 

покійних про земні справи та попрохати їх поради. 

На відміну від інших країн, де ворожіння проводилися шаманами, у стародавньому 

Китаї цим займалися високопоставлені чиновники та імператори. Як можна помітити, 

передбачення мали державне значення і не дивлячись на те, що с приходом інших 

династій джерелом сили стало Небо, а пізніше поширилися релігії, ворожіння 

продовжували бути невід‘ємною частиною державного життя, хоча функції дещо 

відрізнялися від початкових [1]. 

Під час правління династій, починаючи с Чжоу і до закінчення Хань, передбачення 

отримали найбільш інтенсивний розвиток та саме тоді зародились основні галузі 

ворожіння у китайській культурі: п‘ять елементів, астрологія та вплив космічних тіл, фен-

шуй, нумерологія, физіогноміка і т. д. 

Варто зазначити, що провісники більшою мірою були не скільки пророками, а 

виступали у ролі психологів та радників. Вони володіти навичками читання по обличчю, 

тілу та манері спілкування, розуміли психологію людей і саме це допомогло їм швидко 

встановлювати зв‘язок з іншими. Також, деякою мірою, вони були вченими та досконало 

володіли математикою та астрономією – це були обов‘язкові навички при складанні 

різноманітних розрахунків у астрології, нумерології, а також під час складання календарів 

[2]. 

Особливе місце приділялося ―Книзі змін‖, яку можна порівняти за важливістю із 

Біблією на Заході. Завдяки особливим розміщенням рисок китайці отримували знаки, яку 

допомагали вирішувати будь-які питання та осягати істину. Дану книгу широко 

застосовували у всіх галузях: починаючи від філософії та мистецтва до медицини та 

математики. Однак, саме ворожіння було однією із найважливіших її функцій та саме 

завдяки цьому під час масового спалювання книг та розправою над послідовниками 

Конфуція у 221 році до н. е., імператор Цінь Шихуан-ді заборонив торкатися цієї книги, 
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бо вона була невід‘ємною частиною правління країною та мала велике значення у 

вирішуванні державних питань. 

Сам процес ворожіння на книзі проводився наступним чином: спочатку людина 

ставила запитання, яке насправді її хвилювало та мало велике життєве значення. Далі 

підкидали декілька разів три монети (у початковому варіанті використовувались стебла 

деревія), і з отриманих рисок складались гексаграми, або як їх ще називають «шістдесят 

чотири знаки». Потім потрібно було знайти відповідну гексаграму у книзі та зачитати 

примітки до неї. Це і було відповіддю [3]. 

Після революції 1911 року, передбачення були заборонені на материковому Китаї у 

тій формі, у якій вони були відомі декілька тисячоліть тому, їх було визнано 

безпідставними. Однак традиційні способи ворожіння все ще можна зустріти у Гонг-

Конгу та Тайвані, де досі існують тематичні прилавки на ринках, вулицях та біля храмів. 

Наприклад, на вулиці передбачень біля храму Сінтянь (行天宫) у Тайвані, або ж біля 

храму Хуан Дасиань (黄大仙 ) у Гонг-Конзі. Місцеві мешканці часто користуються 

послугами професіоналів потрапивши до тяжких життєвих обставин, щоб отримати 

відповіді на нагальне питання, а особливо після народження дитини, щоб дізнатися її 

майбутній характер і підібрати найвдаліше ім‘я, яке б відповідало сподіванням батьків [4]. 

Підсумовуючи, можна сказати, що ворожіння суттєво вплинуло на формування 

нації, виконуючи функції філософії, науки, психології та безпосередньо впливаючи на 

розвиток Китаю як держави. На відміну від сучасних поглядів на ворожіння, стародавні 

китайці ставились до цього процесу відповідально та шанували його, наділяючи більш 

практичним аніж містичним значенням. У процесі розвитку цивілізації, способи 

отримання передбачень удосконалювались та створювались різноманітні методи 

розрахунків, які вплинули на формування більш точних наук. І хоч зараз ворожіння не є 

обов‘язковою складовою життя китайців, а ті функції, які воно виконувало у минулому, 

розвинулися у окремі галузі, однак старі традиції все ще можна спостерігати у культурі та 

менталітеті сучасного Китаю. 
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Актуальність теми. Наукова література, присвячена японському костюму, 

надзвичайно розмаїта. Численні праці, присвячені історії розвитку вбрання, текстильним 

технікам, колекціям, правилам і засобам вдягання становлять вагомий пласт наукових 

розробок східного та західного мистецтвознавства. Водночас питання семантики 

японського костюму висвітлені лише частково. Окремі спостереження подає у своїй праці 

Ліза Делбі [1]. Вона підкреслює відповідність візерунків порі року та семантику засобів 

вдягання кімоно відповідно віку, сімейному стану, певній спільноті. Подекуди 

інтерпретації значення окремих мотивів у декорі кімоно знаходимо у коментарях до 

виставкових об‘єктів. За приклад правлять тексти до каталогів Анни Джексон [2] та 
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