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АНІМІЗМ 

(з Матэрыялаў да «Тлумачальнага слоўніка славянскай міфалогіі») 

 

Анімізм [anima. лац. – душа] – характэрнае для архаічных часоў 

светаадчуванне, якое заключалася ў адухаўленні ландшафтаў,  кліматычных 

з’яў, розных прадметаў; наданні ім чалавечых рыс, уласцівасцей; у цэлым 

пошук аналогій жыцця чалавека з жыццѐм прыроды. 

Людзі першабытнага грамадства адухаўлялі літаральна ўсѐ: не толькі 

магутныя касмічныя сілы, зямныя стыхіі, атмасферныя працэсы, але і 

адметнасці рэльефу, расліннага свету, дробныя прыродныя аб’екты – раўчукі, 

валуны, дрэвы. Усѐ мела душу, магло, падобна чалавеку, адчуваць і 

дзейнічаць – нават  знешне нежывыя, нерухомыя прадметы. Рэшткі такога 

кшталту ўяўленняў трывала захаваліся ў фальклоры. Так,  беларусы вераць у 

магчымасць дрэў раз на год – на свята Купалля – размаўляць  і 

перамяшчацца. Але сѐння і навука пацвярджае старажытныя погляды: з 

дапамогай прыбораў даследчыкі даказалі наяўнасць у раслін своеасаблівай 

нярвовай сістэмы, дзякуючы якой яны актыўна рэагуюць  (нябачна для 

людзей) на знешнія раздражняльнікі.  Растуць крысталы, а ў Даліне смерці ў 

ЗША камяні нават перамяшчаюцца. Жывой і надзвычай інфармацыйна 

ўмяшчальнай істотай лічыцца вада (у беларускіх замовах яна  нават мае 

ўласныя імѐны Кацярыны ды Ул’яны). Больш за тое, сама планета Зямля, як 

пішуць сѐння, – жывая істота, безумоўна, вельмі своеасаблівая. Яна помсціць 

за непачцівыя да яе адносіны, якія характэрны для людзей так званага 

«цывілізаванага грамадства». А вось нашы продкі ставіліся да ўсіх праяў 

прыроднага жыцця з павагай і беражлівасцю.  

Кожны аб’ект прыроды мае душу – гэтым ѐн падобны да чалавека. У 

анімістычных уяўленнях рэалізуецца прынцып усеагульнай гармоніі: людзі 

адчуваюць сваю непарыўную сувязь, напрыклад, з раслінамі. Апошнія маглі 

быць і татэмамі. Так, у антычнай грэчаскай міфалогіі прыгажун Адоніс, 

каханы багіні Венеры, нарадзіўся ад Зеўса і дрэва Міры. Адваротны генезіс 

таксама распаўсюджаны: расліна – ад чалавека, бо ў яе пераходзіць яго душа 

(прыкладам, антычныя міфы пра самазакаханага Нарцыса або пра німфу 

Дафну, што адвергла каханне Апалона і ператварылася ў дрэва лаўр). Такога 

кшталту вераванні спрыялі пашырэнню сярод людзей  імѐнаў, якія паходзяць 

ад назваў дрэў, кветак (Міра, Ружана, Лілея, Маргарыта) [1, 20].  

Сувязь паміж чалавекам і раслінай ярка адбілася ў народнай культуры. 

У беларусаў быў звычай: калі бацькі аддавалі дачку замуж далѐка ад дому, 

маці каля хаты саджала каліну і па яе росце, квітненні меркавала, як жывецца 

дачцэ ў далѐкай старонцы. Дрэва нейкім таямнічым чынам перадавала 

інфармацыю. У сувязь чалавека і дрэва верылі і адукаваныя, інтэлігентныя 

людзі. Так, у некаторых мемуарах ХІХ ст. прыведзены цікавы факт: у сям’і 
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быў звычай: калі нараджаўся сын, у яго гонар высаджваўся дубок. Дзеці і 

дубы раслі побач, хлопчыкі даглядалі свае дрэвы. Калі ж адзін з сыноў 

загінуў на Каўказе, яго дубок тут жа засох, і сям’я – яшчэ да афіцыйнага 

паведамлення – ужо  ведала пра няшчасце. У народных казках і ў побыце 

нашых продкаў павялыя дрэвы, кветкі сведчылі, што герой ці гераіня памерлі 

або ім пагражае небяспека.  У многіх народаў свету і па сѐння жывы звычай 

саджаць дрэвы, каб ушанаваць нараджэнне дзіцяці: яблыню, грушу, каліну, 

кедр, сасну.  

Анімізм у цэлым аказаў вялікі ўплыў на многія з’явы культуры. А 

менавіта: 

1. Анімістычнае светаадчуванне – аснова метафарызацыі мовы. 

Дзейнічаюць тут, прычым адначасова, тры законы: а) аналогіі (ѐн увогуле 

важнейшы ў чалавечым мысленні); б) тлумачэнне менш вядомага праз больш 

вядомае; 3) імкненне да найбольшай выразнасці і ў той жа час да эканоміі 

моўных сродкаў. Напрыклад: «чалавек ідзе», «дождж ідзе», «час ідзе». Мова 

літаральна насычана такога кшталту метафарамі. І менавіта дзякуючы ім 

мова дастаткова эканомная: не патрэбна прыдумляць новыя словы для з’яў, 

якія ўнутрана аб’яднаны з іншымі падобнымі з’явамі. Але метафары ў мове 

ад доўгага, пастаяннага ўжывання як бы «зацѐрліся», перасталі ўспрымацца ў 

іх першапачатковай выразнасці, экспрэсіі. Адной з задач паэзіі з’яўляецца 

якраз перыядычнае абнаўленне слоўніка агульнанацыянальнай мовы, 

укараненне ў ѐй новых вобразных сродкаў. 

2. Анімізм непасрэдна ўдзельнічаў у генезісе тропаў, без якіх проста не 

існуе слоўная мастацкая творчасць. Самы просты троп – параўнанне. 

Прычым у кожнага народа свая сістэма параўнанняў, вывучэнне якой дае 

даволі поўнае ўяўленне пра светаадчуванне, псіхалогію таго ці іншага 

народа. Так, у беларускім фальклоры маладая дзяўчына параўноўваецца  з 

вярбой, калінай, рабінай, бярозай – дрэўцамі тонкімі, вытанчанымі, 

прыгожымі, як бы па самой сваѐй прыродзе найбольш паэтычнымі, а з 

жывѐльнага свету – з «лябѐдушкай», бялюткасць якой сімвалізуе чысціню, 

або з зязюляй, што звязана з вясною, росквітам прыроды. У кітайскай паэзіі 

дзяўчына  параўноўваецца з іваю, а ў індыйскай – з кароваю як увасабленнем 

усѐй прыроднай прыгажосці.  

Метафара і шмат якія яе віды – метанімія, перыфраз, адухаўленне, 

увасабленне, гіпербала і іншыя – маюць у сваѐй аснове  анімістычнае 

светаадчуванне – адухаўленне прыроды. Напрыклад: «бура стогне», «раўчук 

спявае». У прыродных з’явах шукаюцца аналогіі з чалавечымі пачуццямі, 

перажываннямі, дзеяннямі. У  Максіма Багдановіча: «Сонца ціха скацілася з 

горкі. // Месяц белы заплаканы свеціць». Праўда, у сѐнняшніх маладых 

паэтаў-гараджан часам адбываецца замена паэтычных сродкаў – з прыродных 

на урбаністычныя, тэхнагенныя. Гэта не ў традыцыях беларускай паэзіі, але, 

безумоўна, неабходна для абнаўлення нацыянальнай паэтычнай лексікі. 

3. Анімізм паўплываў на фарміраванне паэтыкі фальклору, а ў 

далейшым і мастацкай літаратуры. У аснове так званага паэтычнага 

паралелізму ў фальклоры – парнасць уяўленняў, звязаных па частках, па 



катэгорыях дзеяння, прыкметах і якасцях. Прычым паралелізм можа быць і 

адмоўны. Напрыклад: «Не белая лябѐдачка // Ваду памуціла, // Няшчасную 

дзяўчыначку // Доля замуж заключыла». 

Прамы паралелізм часты ў рускіх песнях: «Ах, кабы на цветы не 

морозы, // И зимой бы цветы расцветали. // Ах, кабы на меня не кручина, // 

Ни о чем бы я не тужила».   Паэтычны паралелізм характэрны і для 

прафесійнай паэзіі, у прыватнасці беларускай. У Янкі Купалы: «Чорныя 

хмары па небе плывуць – // Чорныя думкі заснуць не даюць». 

Найбольш распаўсюджаны ў фальклоры і літаратуры двухсастаўны 

паралелізм, прыклады якога даюцца вышэй. Бываюць, аднак, не толькі дзве, а 

і тры, чатыры часткі, у тым ліку, у прыгожым пісьменстве («Не ветер 

бушует над бором, // Не с гор побежали ручьи – //  Мороз-воевода дозором // 

Обходит владенья свои»). Але часта сустракаецца і аднасастаўны паралелізм 

як вытворны ад двухсастаўнага. Утвараецца ѐн наступным чынам: некаторыя 

сімвалы сталі настолькі звыклыя, што тая частка, дзе распавядаецца пра 

чалавека, апускаецца: чытачы і слухачы дадзенага кола культуры менавіта па 

вобразах здагадваюцца, пра што гаворка. Прыкладам можа быць вядомая 

руская народная песня (у яе, праўда, ѐсць аўтар – Іван Сурыкаў) пра рабіну, 

што хоча да дуба перабрацца: пад вобразам рабіны хаваецца закаханая 

дзяўчына. Каліна ў беларускім фальклоры – сімвал цнатлівасці, чысціні, 

прыгажосці. Сокал, голуб, галубка, лебедзі ў вясельнай паэзіі – жаніх, 

нявеста. У кітайскай паэзіі адлятаючыя гусі – сімвал  расстання людзей.  

4. Паэтычны паралелізм, у сваю чаргу, стаў асновай шматлікіх сімвалаў 

у слоўнай творчасці, увогуле ў культуры. Так, у архітэктуры такая форма як 

піраміда напачатку імітавала гару, а потым стала сімвалам устойлівасці і ў 

той жа час іерархіі; стэла (абеліск) – сімвал сонечнага промня; купал – неба. 

Шмат сімвалаў нацыянальных, дзяржаўных. Так, арол – пачынаючы ад Рыма,  

Персіі, Візантыі, – сімвал дзяржаўнай моцы і прысутнічае ў геральдыцы 

краін, якія прэтэндуюць на імперскасць (ЗША, Польшча). Арол з двума 

галовамі (павернутымі на Захад і Усход) – герб «Трэцяга Рыма» – Расіі. 

Сімвалічнымі з’яўляюцца і шмат якія лічбы, даты.  Гітлер невыпадкова пачаў 

вайну супраць СССР 22 чэрвеня 1941 г. – у самы доўгі дзень года: у 

спадзяванні на вечнасць Трэцяга Рэйха. А  І. Сталін урачысты сімвалічны акт 

павяржэння сцягоў пераможанага ворага прызначыў на 24 чэрвеня, калі дзень 

пачынае скарачацца. 

5. Некаторыя жанры фальклору і літаратуры маюць сваім вытокам 

анімізм. Так, загадкі можна разглядаць як своеасаблівыя тэсты, што рашалі 

маладыя людзі падчас ініцыяцыі: правяраліся іх інтэлектуальныя магчымасці 

– уменне праводзіць аналогіі паміж вельмі далѐкімі паміж сабою з’явамі.  

Прыкладам: «Сядзіць пані на каморы, а косы на падворы» (морква), «Без 

голасу, а вые; без рук, а абрусы сцеле» (завіруха), «Рук многа, а нага адна» 

(дрэва). У загадках важная нават не фармальная адгадка. «Важным было 

валоданне культурнымі механізмамі захавання і перадачы інфармацыі, 

спосабаў кадзіравання карціны свету (КС), устанаўлення сэнсавай 

адпаведнасці паміж яе элементамі» [2, 69]. Да адпаведных жанраў можна 



аднесці і байкі, дзе тыя ці іншыя жывѐлы ўвасаблялі сабою адпаведныя 

чалавечыя рысы характару (прыкладам, ліса – хітрасць). Прычым у байках 

адбылося своеасаблівае змяшэнне анімістычнага і татэмістычнага 

светаадчуванняў. У рэлігійнай літаратуры анімізм своеасабліва выкарыстаны 

ў «Словах» Кірылы Тураўскага, дзе часта праводзіцца такая аналогія: вясна – 

адраджэнне прыроды – Вялікдзень.  

6. Анімістычнае мысленне часам адчуваецца ў сюжэтах і вобразах 

твораў мастацкай літаратуры. Так, у адной з самых вядомых літаратурных 

казак – «Снежнай каралеве» Г. Х. Андэрсена – ѐсць другі план, а менавіта 

філасофскі: твор гаворыць пра душу, яе несмяротнасць. Галоўная гераіня 

казкі Герда ў сваіх пошуках Кая трапляе ў дзіўны сад, дзе вечнае лета 

(нагадванне пра Рай), там кожная кветка распавядае ѐй сваю гісторыю. Усе  

кветкі на самай справе – душы, якія ў алегарычнай форме расказваюць пра 

свой чалавечы лѐс. Дэндралагічныя вобразы ўжываў нават Хрыстос у сваіх 

прытчах (прыпавесцях). Выкарыстаны Ім вобраз няплоднай смакаўніцы мае 

на ўвазе чалавека, які не падрыхтаваў сябе да Царства Нябеснага, не 

«вырасціў» душу (плод).  

7. Ад анімізму паходзяць і рэлігійныя ўяўленні, перш за ўсѐ звязаныя з 

паняццем душы. Тут працэс развіцця чалавечай свядомасці ішоў наступным 

чынам. Ад шчырага адухаўлення прыроды, ад надання чалавечых якасцей 

раслінам ды жывѐлам, ветру ды грому было недалѐка да думкі, што 

дзеяннямі ўсіх прыродных з’яў  кіруюць адпаведныя духі. Прасочым гэта на 

прыкладзе расліннага свету. 

Спачатку дрэвы разглядаліся як самастойныя жывыя істоты, што 

маюць душу (на думку беларусаў, дрэвы ажываюць ў сакральны час – на 

Купалле). У далейшым дрэвы – усяго толькі жытло для духаў, якія адтуль 

ужо свабодна выходзяць, рухаюцца ў прасторы і зноў вяртаюцца дадому. У 

грэчаскай міфалогіі захаваліся імѐны німфаў, наядаў, дрыядаў як духаў 

пэўных з’яў прыроды, крынічак, рэчак, розных дрэў, напрыклад, німфа Рэха – 

маці Ямба, у гонар якога названы паэтычны памер (а дзе гэтая Рэха жыве – 

ужо невядома); Дафна, што адвергла заляцанні самога бога Апалона, – дрэва 

лаўр. У славянскай міфалогіі русалкі, маўкі, ласкатухі, багінкі, самадзівы 

практычна ўжо згубілі сувязь з адпаведнымі аб’ектамі прыроды і ўяўляюцца 

як самастойныя духі, для якіх увесь лес – храм. Але і над імі ѐсць уладары, 

напрыклад лясун. А ў грэчаскай міфалогіі –  Пан, надзвычай аўтарытэтны, 

шануемы, часта ў міфах згаданы, але ўсѐ ж – не алімпійскі бог. Больш высокі 

ўзровень – алімпійскія багіні флоры і фауны Дэметра і Артэміда. Маці 

Дэметры Рэя – паверхня зямлі, уласна прастора, а бабуля Гея – Зямля як 

планета. Так фарміраваліся ўяўленні пра розныя ўзроўні, іерархію духаў 

прыроды і багоў. Наяўнасць падобнай іерархіі сведчыць пра развітую 

міфалагічную сістэму, якую стварыў той ці іншы народ.  

З анімізмам звязаны надзвычай багаты і разнастайны культ Прыроды ў 

нашых продкаў. Пра гэта сведчыць хоць бы той факт, што, нягледзячы на 

тысячагадовае панаванне хрысціянства, на атэістычнае ХХ стагоддзе, ѐн, 

гэты культ, захаваўся ў нашай свядомасці да сѐнняшняга дня. Няма такой 



вѐскі ў Беларусі, дзе б тамтэйшыя жыхары не паказвалі   падарожнікам і 

даследчыкам асаблівыя мясціны, звязаныя з нячысцікамі: вадзяніком, 

русалкай, балотнікам. Гэтыя вобразы часта згадваюцца ў паэзіі – у Янкі 

Купалы, М. Багдановіча, нават у дастаткова рэалістычнага Якуба Коласа (у 

«Новай зямлі»: «Аж – зірк! На саменькай вадзе // Сядзіць хтось, выцягнуўшы 

ногі, // Над самай бухтай, такі строгі...» Ясна, вадзянік). Усѐ гэта – 

праяўленне анімістычнага мыслення. Усе з’явы прыроды жывыя – жывыя  да 

такой ступені, што персаніфікуюцца ў выглядзе пэўных істот, якіх звычайна 

называюць «вобразамі народнай дэманалогіі», або «духамі прыроды», або 

«духамі локусаў» [1, 22–28]. Праўда, у славян духі прыроды ў некаторай 

ступені зліліся з культам продкаў. Акрамя таго, і цяпер для народа няма 

мѐртвага ў прыродзе: жыве вера, што камяні растуць, што рабіна помслівая, 

што хатнія расліны рэагуюць на падзеі ў сям’і. Інакш кажучы, акрамя 

персаніфікацыі, метафарызацыі, сімвалізацыі, засталіся  ў народзе 

анімістычныя ўяўленні больш ранняга характару. 
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