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1. Въведение
От дълбока древност, за да измерват времето, китайците са използвали
шестдесетгодишния цикъл, наречен „Тянан дичжи“ (tiāngān dìzhī) 天干地支, или
„Ганчжи“ (gānzhī) 干支, образуван чрез комбинирането на десетичния цикъл, на
(десетте) „Небесни стъбла“ (или клони), „Тянан“ (tiāngān) 天干, и дванадесетичния
цикъл, на (дванадесетте) „Земни Клона“, „Дичжи“ (dìzhī) 地支. Тази система е
засвидетелствана още в оракулските надписи от епохата Шан (15-10 в.пр.н.е.) и
се е използвала за отброяване на дните. По-късно започва да се използва и за
обозначаване на годините. В някои малцинствени групи, шестдесетичния цикъл
се използва за изготвянето на родилни хороскопи да се отбележи, всяка
единица от време: година, месец, ден, час, дори и момента на раждането.
Според китайската традиция, шестдесетичния цикъл е създаден през 2637 г.
пр.н.е., Когато „Жълтият император“ Хуангди 黄帝, създателят на китайската
цивилизация, е бил на 60 год. възраст. на Календарът е бил калибриран така, за
да започва с раждането на Хуанди, или това е било през 2697 г. пр.н.е. (виж
Таблица 1 по-долу).
Името на първата година от шестдесетичня цикъл е „Цзязи“ (jiǎzǐ),
образуван чрез комбиниране на първите названия от двата цикъла (небесен и
земен). Втората година е „Ичжоу“ (yǐchǒu), третата „Бинин“ (bǐngyín), и т. н.,
докато се получат всички възможни комбинации. Годината „Цзязи“ (jiǎzǐ) се
появява отново на всеки шейсет години, когато започва нов шестдесетичен
цикъл. Днес са изминали 78 цикъла от началото на изчисляването (78Х60=4680
г.). Годината 2013 по григорианския календар (или по-точно, от 2 февруари
2013 до 31 януари 2014 г.), е „Гуиси“ (guǐsì) 癸巳, и е 7 година от 79 цикъл.
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Кой е Хуанди? Историческа личност, суверен, или легендарен персонаж?
Вероятно и двете: исторически лидер, чиято личност обаче, посредством устната
традиция е обожествен, и след това с появата на писаната история, отново се
историзира от древните хронисти.
Раждането на Хуанди е станало, след като бременността на майка му
продължила 25 месеца е странно напомня на раждането, на друг митичен герой
–

Чжеуан

(Cheuang)

след

тригодишната

бременост,

далеч

по-скромен

„цивилизационен“ герой, според легендата на Кхму (Khmu), австро-азиатската
етническа група в северен Лаос. Историята на Чжеуан (Cheuang) се появява като
ехо от историята на Хуанди. Чжеуан е изобретател и герой. Той е създал всички
земни капани с изключение на един, така че да не изчезнат животните в горите;
той създава всички водни капани с изключение на един, така че да не се изчерпи
на реката на живота; и т. н. (Ferlus 1979). В тази светлина, Хуанди може да се
разглежда като пан-азиатска герой.
Таблица 1: шестдесетичният цикъл от Хуанди
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Ние първо ще разгледа дванадесетичния цикъл от езикова и културна
гледна

точка:

неговия

произход

и

свързването

му

с

12-те

животни,

разпространението и употребата му в Югоизточна Азия от историческа гледна
точка. След това, ще разгледаме двата вида цикли: десетични цикли у
етническата общност Таи (Thai). И накрая, ще представим своето обяснение за
произхода на шестдесетичния цикъл, тъй като комбинацията от двете бройни
системи: десетте небесни стълба и дванадесетте земни клони.
Уточнявания и съкращения:
Реконструкции на китайски: EMC: Ранносреднов. китайски (Pulleybank
1991). OC: древнокитайски; ОС (В): Baxter (1992); OC (B-S): Baxter-Sagart (2011
г.).

Възстановките

представляват

на

древнокитайски,

компромисни

форми

които

между

съм

използвал,

предходните

OC

(МФ),

реконструкции.

Горните индекси, символите A и B са сричкови знаци, указващи дали сричката е
с ударение или не. (Ferlus 2009). Те са еквивалентни на T и L при Pulleyblank
(1994). Експонатът T съответства на фарингеализацията -ˤ- на Baxter-Sagart
(2011 г.).
Реконструкциита на Виет-Мон (Viet-Muong): PVM: прото-Виет-Мон (Ferlus,
отчасти непубликувани реконструкция). VM: Виет-Mуон (езици). Лао тоновете са
обозначени с етимологични категории: A B C (срички, завършващи на сонорен
тон), D (срички, завършващи нат беззвучен експлозивен тон); ¹ (висока серия), ²
(ниска серия). Циклите са обозначени с две цифри: например 10.02, втория
елемент

в

десетичния

(небесен)

цикъл;

или

5.12,

петия

елемен

в

дванадесетичния (земен) цикъл.
2. Произход на названия използвани в китайския дванадесетичен цикъл
Според известното ни от историята, по време на династията Хан, че всеки
елемент от дванадесетичния цикъл започва да се свързва с названието на
животно. Но се наблюдава разлика между названието на животното като
календарно понятие и

обичайното название

на същото животно, което

предполага съществуването на някакъв много древен смисъл в календарните
названия. Например, първият клон от земния цикъл „зи / цзи“ (zǐ / jì / др.кит. cǝ,
cǝ`s) 子 (древен смисъл "син") свързва се с "плъх"; „чжоу“ (chǒu / др.кит. snru,
nru) 丑 (древен смисъл "шут") свързва се с "говедо / вол", и т. н., до последния
клон: „хай“ (hài, gāi / др.кит. g(h)ǝ̄) 亥 (няма древен смисъл), свързва се с "прасе".
Какви може да са причините за тази връзка между фонограмите (чийто
обичаен смисъл, вече не е известен) и имена на животните? Едва ли това е
произволно решение? Джери Норман (1985), в своята плодотворна и интересна
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статия, предлага наличието на връзки с австроазиатските езици, за шест от
дванадесетте земни знака. Ние ще преразгледаме тези термини в светлината на
най-новите лингвистични констатации, чрез сравняване на китайската и
тайландските реконструкции на дванадесетте елемента, с обичайните названия
на съотв. животни в Виет-Монската езикова група от Австро-азиатското
семейство.
(Ж.В.: 1.12. „зи / цзи“ (zǐ / jì) 子 „мишка“ - др.кит. cə, cə`s, еп. Хан cə / cjə –
във виетнамски chuột – мишка, добра кореспонденция)
2.12. „чжоу“ (chǒu) 丑 "вол". – др.кит. (B-S) nruʔ, др.кит. (MF) C.ruʔ;
ранносреднов.кит. trʰuwˀ. - прототайски (Proto Thai) *plawˀ; Лао (Lao) pawC¹,
писм. P(L)au²; Кхму (khmu) plaw. Общо име на животното: правиетмуон (PVM)
*c.lu "бизон", Ruc klu¹, виет. trâu. Кхмер. chlūv (година на) бизона", е заето от
др.виетнамски. Добър кореспонденция. (trʰuwˀ - trâu)
(Ж.В.: 3.12. „ин“ (yín) 寅 „тигър“ – др.кит. łǝn, еп.Хан lǝn / źǝn – Кхмер la /
kla, Кхму sǝŋgɛ:t, Тай sɨa – тигър, кореспонденцията между Ханската (Изт. Хан) и
Кхму е най-добра)
(Ж.В.: 4.12. „мао“ (măo) 卯 „заек“ – др.кит. mhrū, еп. Хан mhrǝ̄w – във
виетнамския календар отговаря на „котка“, във виетн. mão, mèo – котка,
аналогично в китайски 貓 māo – котка, др.кит., еп.Хан mhrāw – добра
кореспондеция. Названието „заек” е вторично възникнало, по-старото зн. е било
котка!)
5.12. „чен“ (chén) 辰 "Дракон". – др.кит. (B-S) dər; др.кит. (MF) (l)dzɨr;
ранносредн. кит. dʑin, Еп.Хан (d(h)ǝn / dz(h)ǝn) - прототайски (Proto Thai) *si;
Lao siА¹, писм. sī - не съвпадна с обичайното наименование на животното. (Ж.В.:
но ранносреднов. и „Хански“ форми съвпадат с протопалаунгски (ProtoPalaungic, Палаунг е Мон-Кхмерски диалект в Бирма *joŋ – дракон).
(6.12. „си“ (sì) 巳 „змия“ – др.кит. lhǝ, еп.Хан lhǝ / zhjǝ́ – в Палаунг sǝik, set –
змия, задоволителна кореспонденция, формата на кит. йероглиф е подобен на
змия)
7.12. „у“ (ву) wǔ 午 "кон". – др.кит. (B-S) m.qʰˤaʔ; др.кит. (MF) s.ŋaʔ;
ранносредн.кит. ŋɔˀ, еп.Хан ŋ(h)ā - прототайски (Proto Thai) * s.ŋaˀ; Лао (Lao)
sə̆ŋaC², писм. sņā²; Кхму (khmu) sə̆ŋa - Общо име на животноо: прото-Виет-Мон
(PVM)

*

m.ŋəːˀ;

Маленг

(Maleng)

măŋəː⁴,

виетнамски

ngựa.

-

Добър

8.12. „вей“ (wèi) "коза". 未 – др.кит. (B-S) mət-S, др.кит. (МФ)

məts;

кореспонденция с „ханската“ форма.
ранносредн. кит. mujʰ1 еп.Хан mǝś / mwǝś - прототайски (Proto Thai) *mot, Лао
(Lao) mot², писм. mŏt; Кхму (Khmu) môt. В Тай mes̄ʹ - овца. Общо име на
животното: mits (Norman, Formosan), добра кореспонденция.
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(9.12. „шен“ (shēn) 申 „маймуна“ – др.кит. slǝn, еп.Хан ļjǝn / śǝn – Тао ling,
liŋ, Кхмер. swa. Добра кореспонденция с Тай.
10-12. yǒu 酉 "петел" – др.кит. (B-S) m.ruʔ, др.кит. (MF) (l)ruʔ; др.кит.
(Старостин) lú ранносреднов.кит. juwˀ., еп.Хан - lǝ́w / źǝ́w - прототайски (Proto
Thai) rawˀ; Тай rakā, Лао (Lao) hawC², писм. rau²; Кхму (Khmu) raw. (Ж.В.: Или с
Тай kị̀ – кокошка, ср. с източнохан. źǝ́w)
(11.12. „су“ (xū) 戌 „куче“ – др.кит. swhit, еп.Хан sw̥jǝt / sjwǝt – Тай s̄unạk̄h,
Палаунг shoʔ, виетнам. chó – куче, протоаустроазиатски *c(h)ə - куче.)
12-12. hài / gāi 亥‘ „прасе“ – др.кит. (B-S) gˤəʔ, др.кит. (MF) (t)C.gɨʔ ; др.кит.
(Старостин) g(h)ǝ̄, ранносредн. кит. γəjˀ., еп.Хан gǝ̄ - прототайски (Proto Thai)
*gəˀ Тай hmū; Лао (Lao) kʰaəC2/kʰajC2, писм. gaị2; Кхму (Khmu) gə, виетнам. cúi,
heo. Общо название в пра-Виет.Мон PVM *kurˀ (север) / *gurˀ (юг); В
прабахнарски *kĕ - глиган.
(Ж.В. Както се вижда всички земни клони имат адекватни езикови аналози в
Австроазиатското езиково семейство, или с езиците от п-в Индокитай, при това
паралелите са най-точни с кит. форми в епохата Хан!)
В крайна сметка, от названията на клоните от дванадесетичния цикъл, има
само три (12.2 "вол / бизон", 12.7 "кон", и 12.8 "коза"), може би четири (ако се
включва и 12.12 "прасе"), който може да бъдат сравнени с обичайното име на
животното в периферните езици в китайската област, особено във Виет-Мон.
Въпреки това, има достатъчно доказателства, за да се търси произхода на
названията в дванадесетичния цикъл в Австро-азиатските езици, с което се
потвърждава новаторската идея на Джери Норман за разпределението на
Австроазиатските езици преди разширяването на зоната на Сино- и ТайКaдайските ез( (Norman и Mei 1976). Връзката с имена на животните, както се
твърди от източниците, е станало по времето на династията Xан, и всъщност
ясно потвърждава древния смисъл на названията в цикъла. Все пак, това не е
цялата история: не можем да смятаме, че всички названия са свързани с имена
на животни. Например названието на втория клон от земните 2.12 е (B)C.ruʔ, и
на четвъртия, 4.12 (А)Cm.ruʔ, като и двете названия, са производни на една
основен сричка -ruʔ. Това показва че вероятно "четири" е възникнало като израз
"два по две" (за историята на числителното, виж Ифрах (Ifrah, 1994/2000). Тази
връзка ни връща към древните времена, когато е възниквала бройната система в
човешките общества. Преди възникването на добре структурираните бройни
системи, названията на цифрите са се образували по механизма "четири" от "две
по две". Връзката между "четири" на названието на животното "заек" в
конкретния случай, вероятно е късна и произволна асоциация (Ж.В.: не е така,
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връзката – др.кит. mhrū - Тай krǝ(ta:j) – заек не е случайна, taj е название на
заека в много австроаз. ез.! Явно става дума за вид заек).
Названията на знаците в цикъла са удостоверени в Шанските надписи (1510 в.пр.н.е.), и може да се мисли, че те вече са били в употреба и преди този
период. Това означава, че австроазиатските елементи навлизат Китай от много
древни времена. Къде е била територията, където са обитавали носителите на
австроазиатските езици, от които китайците заимстват дванадесетичния цикъл?
По това време, територията на Шан (Shang) обхваща долното течение на Жълтата
река и средното течение на Синятя река, наричани още Янцзи (Yangzi)
(Yángzǐjiāng 揚子江). Така че китайската култура, която възниква в северните
региони, са били и в контакт с австроазиатските (южни) култури, разположени
по течението на река Янцзи, чието китайско име, Цзян (jiāng) 江 "река", е без
съмнение от австроазиатски произход (Norman & Mei Tsu-lin 1976)
Йерогилф 江, съвр. ф-маjiāng, в др.кит. и еп.Хан krōŋ. Това название е
широко представено в мон-кхмерските езици в Югоизточна Азия, напр. в
бахнарски kr ŋ – река (Сидуелл 1998); катукски ruaŋ – река, rôŋ - поток
(Сидуэлл 2005); Мон-кхмер. kruņ, krūņ (Shorto 2006); Кхму (Khmu) krôŋ; Тайский
и лаосский kʰôŋ ¹ - река. Във виетнам. sông, монски

kʰoŋ – река, съотв. и

названието на р. Меконг.
Също така, Цзян 江 участва в много думи, образувани върху корена -roŋ,
чиито значения са свързани с понятия за течаща вода.
др.кит.
Karlgren

(B-S)

др.кит (MF)

др.кит. (Старостин)

значение

jiāng 江
(K.1172v)
lóng 龍

kˤroŋ

(K.1193a)

mə-roŋ

kroŋ

krōŋ

река
крокодил > дракон

m.roŋ

roŋ

(воден змей)

jiàng 洚
(K.1015d)
jiàng 虹
(K.1172j)
jiǎng 港 (K.
7097)

kroŋ-s
kˤroŋ-s

kroŋ-s

течение
gōŋ

небесна дъга

krōŋ

залив, устие на река

Тези примери, заедно с названията от дванадесетичния цикъл, показват
ясно, наличието на езиковото и културното влияние на австоазиатския адстрат,
при развитието на китайския език. Когато древните китайци са се запознали с
дванадесетичния цикъл, вероятно имената на животните не са били абсолютно
същите, и впоследствие са станали замени, съобразно географските условия.
(Ferlus 2010: 4-5). Названието на 12.2 "бизон", е име на животно обитаващо
топлите и дъждовни области на Южен Китай, започва да се тълкува като "вол" в
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Северен Китай, а след това е отнова е преименуван на "бизон" във Виетнам и
Камбоджа. Китайската традиция ни показва, че змеят, митично животно,
първоначално е бил крокодил. По този начин, в 5.12 названието „дракон“ заменя
нетипичното за Северен Китай животно "крокодил". Но връзката с водата остава
и първоначално се е възприемал като „воден змей“ и от същия корен произлиза
понятието

за "река" и „вода“ в австронезийските ез. Тези два примера ясно

подкрепят идеята за австроазиатския произход на китайския дванадесетичен
цикъл.
3. Разпространение на шестдесетичния цикъл във Виетнам
Виетнамците използват китайския шестдесетичен цикъл и го наричат „Canchi“, като съчетават десетичния цикъл Тхап (Th p) на "десетте стъбла" (виж
таблица 5 по-долу), и дванадесетичния цикъл Тхап нхи чи (Th p nh

chi), на

"дванадесет клони" (виж таблица 2 по-долу ). Названията от тези два цикъла се
произнасят посредством китайско-виетнамското четене на китайски йероглифи.
Все пак, освен на китайско-виетнамското четене на китайските йероглифи,
дванадесетте животните носят имена, различни от имената на същите животни,
обичайно използвани във виетнамски език (Huard et Durand 1954: 77).
От дванадесетте думи, се откриват седем китайско-виетнамски названия
(2.12 бивол, 3.12 тигър, 5.12 дракон, 6.12 змия, 7.12 кон, 10.12 петел, и 11.12
куче); и едно древно китайско заемане от виетнамски (4.12 заек); и четири
други, чиито произход остава неясен. (Ж.В.: 1.12 мишка показва добра
кореспонденция с виетнамски, 8.12 коза показва добра коресп. с Тайското
название на овцата, 9.12. маймуна – също задоволителна коресп. с Тай, 12.12.
свиня – също добра коресп. с Тай., вж. по-горе моите добавки!). Според
различни източници, названията от тази група не са набор от наименования за
единиците

в

дванадесетичния
цикъл.

Те

използват

се
само,

когато човек иска
да

се

уточни,

например,

"този

който е роден в
годината

на

Дракона",
този

като

случай

в
се

използва
китайсковиетнамското long,
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вместо общото Rông. (За повече информация относно виетнамските календарни
традиции, вж. Tr n Ng c Thêm (2003).

Таблица 2: Китайският дванадесетичен

цикъл и неговите "преводи" на виетнамски.
4. Дванадесетичния цикъл с названията на животните в Камбоджа
(Таблица 3)
Жорж Коде (George Coedès , 1935) в своята твърде интересна стятия,
доказа, че десет от дванадесетте названя в цикъла, са свързани с имената на
съответните

животни

в Монските

(Muong)

диалекти

във Виетнам.

Днес,

благодарение на по-добро познаване на виет-монските езици, стана възможно,
още по-задълбочено да се изследва произхода на названията в кхмерския ез.
(Ferlus 2010 г.). Съответствия с всички езици на виет-монската групата, могат да
се представят не само за десет думи, а за пълния набор от дванадесет думи, към
който трябва да се добави и думата chnā "година", която винаги предхожда
съотв. име на животно, напр. chnā jūt – годината на плъха, chnā chlū - година
на вола, и т.н. Наличието на дори едно-единствено название, от тази група от
тринадесет думи, представлява силно доказателство за древното съществуване
на този календарен цикъл в съотв. език. Ние ще сравним дванадесетте названия
в Кхмерския цикъл, с обичайните наименование на съотв. животни в някои езици
от виет-монската езикова група, за да възстановим изходната форма в протовиет-монския праезик (виж Таблица 3 по-долу), съобразно правилата на
фонетичното
развитие

на

кхмерски
(Ferlus 1992) и
виетнамски
(Ferlus 1982 г.,
1997

г.).

Кхмерските
названия

в

Таблица

3:

са

дадени

в

фонетично
(Phon.),

и

с

транскрибция,
в
традиционната
писмена форма
(скрипт.). Древнокхмерският етап (Old Kh.), от развитието на езика, е в средата
на първото хилядолетие, а в протокхмрски, имената на 12-те животни и думата
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"година" са заемки от древновиетнамски. За виет-монските езици, са посочени
както северните, така и южните диалекти. Монския език може да се приеме за
миетнамски диалект.

Таблица 3: Виетнамският произхода на дванадесет

животни от цикъла на кхмерски.
Лингвистичен анализ: В Кхмерски 7.12 mamī - коня, срединното „-m-„
произлиза от постепенната асимилация на „-ŋ-„ (nγ) от прото-виет-монски
(PVM) m.ŋǝˀ. Кхмерски надпис „K.33“ от 939 г. по Ерата „Сака“ (1026 г.)
удостоверява думата maya – змия (Ferlus 2010: 9-10), което показва, че
фонетичната промяна „-ŋ-> -m-„ все още не е извършена. По същия начин, в
названието 12.08 mamæ – коза, срединното „-m-„ е резултат от регресивна
асимилация на -ɓ- в прото-виет-монски (PVM) m.ɓɛˀ. В допълнение, кхмерския
вокал „-a„ в 12.06 msāñ - змия и chnā - година, предполага връзки със северния
клон (Виет / Viet и Мон / Muong), а не до южния (Пон / Pong и Маленг кари /
Maleng Kari) или дори с прото-виет-монски (PVM). Крайната глотализация, която
се наблюдава в шест от тринадесетте названия, не е предадена в кхмерските
аналози. Тези съображения потвърждават мнението, че названията в Кхмерския
цикъл на 12-те животни са заети старовиетнамски. Сравнението на кхмерското
и виетнамското фонетично развитие, показва, че получените заемки, са много
древни. Това е станало още преди Ангкорския период, когато е съществувал
трансконтинентален търговски път, свързващ Северна Виетнам, по това време
провинция на Китай, с Тайландския залив (Ferlus 2012 г.). Заемането на
дванадесетичния цикъл с имена на животните, е станало посредством връзките
установени по този път.
5. Дванадесетичния цикъл в езиците Тхай-Яй (Thai-Yay) (Fang Kuei Li’s Tai)
Популацията Тхай-Яй
(Thai-Yay),
всички

или
етнически

групи

Тхай-Тай

и

Чжуан

тоест

/

(Яй

Yay, Дидй / Dioi, БуЙ / Bu-Yi), използват
дванадесетичния
цикъл от

китайски

произход

(виж

таблица 5 по-долу).
В Тайланд (Сиам) и
Лаос,

също

се

използва
дванадесетичния
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цикъл, но имената на животните, са заимствани от кхмерски (виж Таблица 3 погоре). Таблица 4: Китайския дванадесетичен цикъл в Тхай-Яй (Thai-Yay)
Лингвистичен анализ: (таблица 4 и 5): Езикът Ахом (Ahom), е изчезнал през
18 в., и е даден в традиционен прочит, чрез фонетиката на асамски. Например,
в таблица 4, терминът 12.02 (прото-тхайски *plawˀ) е записан като paw (Ахом /
Ahom скрипт), но се чете plāo (асамска транскрипция). В езика Кхму (Khmu) са
съхранени прото-тхайските начални съгласни „pl-„, „ʰm“ и „r-„ (Лао p-, отг. но
h-). В допълнение, в таблица 5, окончателното -h е запазена в езика Кхум
(Khmu). Заемането в Кхму (от Лао) е станало, чрез разполагането между
крайното -ˀ и -h, и вероятно това е станало към 8 - 9 век, когато тайското
население заселва Северен Лаос.
6. Десетичен цикъл в езика Тхай (Thai) (Югозападен Тай Fang Kuei Li)
Интересна
особеност
популациите

е,

че

Тхай-

Тай (Tхай-Тай, Лао,
Шан, Лу, Ахом, ...),
използват десетичен
цикъл, различен от
китайския. (Таблица
5).

И

той

удостоверен

не

е
в

наличните китайски
извори и документи.
Таблица 5: Сравнение на китайския и тайландския десетичен цикъл.
7. Произход на шестдесетичния цикъл.
Основната задача, която поставя тази статия е произхода на два цикъла:
десетичен (Десетте стъбла) и дванадесетичен (дванадесетте клона). Както бе
споменато по-горе, има два вида десетични цикли: китайски тип и тхайски тип
(виж Таблица 5). Днес не е ясно, какъв е техния произход, кога и от кой са били
създадени, и какви езикови заемки са се осъществявали при разпространението
им. Също не е много ясно какво е значението на елементите в тези два цикъла.
Но днес вече е напълно ясно, че дванадесетичния китайски цикъл, има
австроазиатски произход; най-малко, има добра аргументация в защита на тази
хипотеза. В Китай, десетичния цикъл се комбинира с дванадесетичния, скоро
след неговото заемане, и така възниква шестдесетичния цикъл. Традицията
приписва изобретяването на шестдесетичния цикъл на Жълтия император,
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Хуанди, и определя неговия произход в 2697 г. пр.н.е., годината на неговото
раждане. Не е ясно кога, и как е създадена тази комбинация между двата
цикъла.
Езиковото сравняване и реконструкция позволява идентифицирането на
имена на животните за повечето от клоновете в дванадесетичния цикъл. През
епохата Хан, тези названия, са били неразбираеми за китайците, започнали да
се свързват с обичайните названия на тези животни. По-късно, тези нови,
разбираеми за китайчите дванадесет животински названия, са преведени на
старовиетнамски, след това от виетнамски, са били заети и в кхмерски, малко
преди Ангкорския период (11 – 13 в.). Андре-Жорж Ходрикур (André-Georges
Haudricourt) (въпреки, че не е написал това в конкретна статия), обяснява
използването на имена на животни, като евристика. Асоциацията на дадено
събитие с името на животно може да направи по-лесно, запомнянето на този
отрязък от време: например, "роден в годината на коня" по-лесно се помни от
"роден

в седмата

година

от

дванадесетичния цикъл".

Астрологическите

представи, които възникват по-късно, се съчетават по интересен начин с
представата

за

животните.

Комбинациите

между

„десетте

стълба”

и

„дванадесетте клони” започват да се използват за обозначаването на единици за
време: години, месеци, дни и часове (съответстващи на два часа в нашата
система за разпределение на денонощието). В хороскопите, основаващи се на
момента на раждането, дава възможно да се назове момента на раждането, с
точност до десет минути. Шестдесетичния цикъл работи като календар, но за
разлика от григорианския календар, той не се основава на циклите на Слънцето
и Луната. Двойките стволови клони се използват по същия начин, както и за
имената на дните (понеделник, вторник ...), така и месеците (януари, февруари
...), които се използват в нашия календар. Западната „Европейска” систама е
базирана на лунния цикъл: месеца се основава на цикъла на Луната, и една
седмица съответства на една четвърт от един месец. Това е разликата с
китайската система, чийто произход трябва да се търси другаде. Десетичния
цикъл

се

основава

дванадесетичния цикъл

десетичната

бройна

система.

Що

се

отнася

до

изкушаващо е да се свържат с дванадесетте пълни

лунни цикли за една година, и един непълен. На Запад, някои автори
предполагат, кореспонденцията между дванадесетичния китайски цикъл, с 12те знаците на зодиака, но отново, те са базирани на лунните цикли. Един нов
поглед към въпроса показва, че календарната функция на цикъла, се основават
на двойките от двата цикъла „небесен” и „земен” или стъбло-клон, „ганчжи”
(gānzhī) 干支, които означават последователните единици за време, основаващи
се на десетечината и дванадесетичната бройни системи. Десетичната бройна
системе и сега е универсално използвана, докато дванадесетичната, е оцеляла в
отдалечени райони на света, и следи от нея има в различни фрази на различни
езици. Надеждна информация за бройните системи, може да се намери у Жорж
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Ифрах (на френски ез.: 1994, Английски ез.: 2000) и на тибето-бермански, в
Mazaudon (2002 г.).
Кратка информация за за природата на бройните системи, може да се
представи и в тази статия. Ръката е първият инструмент за броене, използван от
човека. Числата се изразявали чрез жестове, преди да си изразяват вербално, с
изрази с думи. Основа на броенето са пръстите на ръцете. Те могат да бъдат
групирани в две основни категории:
- Системи с пръсти като единици: петорно броене (пръстите на едната
ръка); десеторно броене (пръстите на двете ръце); двадесетично броене (всички
пръсти на ръцете и краката); и четвъртично броене (едната ръка минус един
палеца).
- Система с използване на части от пръстите (фалангите): основата е 12,
дванадесетично броене. Използват се фалангите на пръстите, като всеки пръст
има три фаланги, и се използват четирите пръста без палеца (4Х3=12)

При

броенето, палецът се поставя върху последователните фаланги, т.е. брои се чрез
него. Този метод се наблюдава в различни части на света, а в Лаос, се използва,
за отброяване на годините.
И връщайки се към китайската система от двата цикъла от десет стълба и
дванадесет клона, най-простият начин да обясним възникването им, е свързана
с броенето чрез пръстите. Сега тези системи са загубили основната си функция
и се запазила само при изчисляване на времевите единици. Нека си представим
че в далечното предисторическо минало, палеолитните ловци са броели на
пръсти. Когато един пръст е единица за преброяване, той се държи изправен, и
обърнат нагоре. Когато се брои до десет, двете ръце осигуряват визуално
изображение на "десет небесен стъбла". Когато преброяването се извършва чрез
фалангите на пръстите, пръстите са в дъгообразно положение, ориентирани към
земята, а не към небето, за да се преброят отделните фаланги, и това
наподобява на "дванадесетте земни клони”. Видяно в тази светлина, представата
за "десет небесни стъбла - дванадесетте земни клони" е своеобразен код с
праисторически произход, отразяващ древния произход на тези две бройни
системи.

десет небесни стълба ( 天干 )

дванадесет земни клони ( 地支 )
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