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НАРОДНАЯ  ДЭМАНАЛОГІЯ  ЎСХОДНІХ  СЛАВЯНАЎ 
ПА  МАТЭРЫЯЛАХ  ЭТНАГРАФІЧНЫХ  ДАСЛЕДВАННЯЎ 

ХІХ � ПАЧ. ХХ  СТ.СТ. 

А. В. Сяркоў 

Cамай надзейнай крыніцай для рэканструкцыі старажытнага света-
погляду славянаў ёсць так званая «ніжэйшая» міфалогія ці народная дэ-
маналогія. Так склалася ў выніку таго, што славянскі фальклор не заха-
ваў рэальна зафіксаваных (у вуснай ці пісьмовай традыцыі) дахрысціян-
скіх апавядальных міфаў аб вярхоўных боствах і героях-першапродках, 
што ўдзельнічалі ў стварэнні свету [1]. Народная дэманалогія, ці ніжэй-
шая міфалогія � сукупнасць міфічных уяўленняў, заснаваных на перша-
бытнай веры ў духаў, якія дапамагалі ці шкодзілі чалавеку [2, c. 190]. Яна 
закранае ўсе сферы ўсходнеславянскай традыцыйнай культуры, тлума-
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чыць усё што адбываецца ў свеце ўплывам дэманаў: атмасферныя і 
прыродныя з'явы, пасмяротнае існаванне чалавека на «тым свеце», 
гаспадарчую дзейнасць і сямейнае жыццё.  

Асноўным элементам народнай дэманалогіі ёсць міфалагічны перса-
наж. Які валодае рознай ступенню «міфалагізацыі» � адны з іх успрыма-
юцца выключна як дэманы (напрыклад, чорт, вупар, кікімара і інш.), 
другія � як людзі, што маюць дэманічныя рысы (вядзьмар, ваўкалак і 
інш.). У разрад міфалагічных персанажаў уключаюцца таксама персані-
фікацыі станаў чалавека і працэсаў, што адбываюцца з ім (павер'і аб ду-
хах хваробаў і смерці), дзён тыдню (нядзеля, пятніца).  

Аб'ектамі народнай дэманалогіі ёсць міфалагічныя локусы (прыкла-
дам, скарб), а таксама прыродныя з'явы, што ўспрымаюцца як вынік 
дзейнасці міфалагічных персанажаў (віхор). 

Сярод назваў персанажаў вылучаецца пласт міфалагічнай лексікі з 
незразумелай ці цяжка рэканструемай этымалогіяй (мара, вупар, чорт і 
інш.), што адлюстроўвае, верагодна, найбольш старажытны этап намі-
нацыі славянскіх дэманаў [3, c. 52]. Большая жа частка міфалагічных 
імёнаў склалася ў адносна позні час (ХVI�XVIII ст.ст.) [3, c. 53]. 
Распаўсюдзіліся наступныя спосабы намінацыі: па месцу жыхарства (ле-
савік, дамавік і інш.), па часе з'яўлення (начніцы, палудніца і інш.), па 
знешнему выгляду (жалезная баба, валасень, бялун і інш.), па функцыі 
(казытка, ласкатуха, хапун, хіхітун і інш.). 

Па выгляду персанажы могуць быць антрапаморфнымі (ведзьма, ру-
салка, стрыга і інш.), зааморфнымі (ваўкалак, хатні змей і інш.), ці 
невідочнымі, з неакрэсленымі рысамі (віхор, паветрыкі, гарцук і інш.). 
Характэрная рыса міфалагічных персанажаў � здольнасць змяняць свой 
выгляд, ператварацца ў чалавека, жывёлу ці прадмет, таму большасць 
дэманаў мае некалькі абліччаў, што змяняюцца ў залежнасці ад сітуацыі, 
прыкладам ёсць шматлікія пераўтварэнні вадзяніка і дамавіка.  

Народная традыцыя прыпісвае дэманам і полавыя адрозненні (русал-
ка, стрыга, начніца � маюць жаночы выгляд, лясун, вадзянік � муж-
чынскі), таксама ўзроставыя характарыстыкі (дамавік і лесавік часта 
ўяўляюцца старымі, палескія русалкі � дзяўчынкамі і дзяўчынамі). 

У ўсходнеславянскай дэманалогіі, гіерархічнасць унутры кожнага 
класа персанажаў прасочваецца даволі слаба, а разам з ёй і ўзаемаадно-
сіны паміж персанажамі. Выпадкі, калі розныя персанажы звязаны адной 
сюжэтнай лініяй адносна нешматколькасны, прыкладам узаемаадносіны 
русалак з вадзяніком, варожасць лесуна да вадзяніка. Часта сустракаюцца 
ўяўленні аб сямейных адносінах персанажаў (павер'і аб сям'і дамавіка [4, 
c. 48], аб шлюбных адносінах між вадзяніком і русалкамі [5, c. 76�77]), а 
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таксама такая характарыстыка, як адзінота/шматлікасць з'яўлення перса-
нажаў (паветрыкі, касны � нападаюць гуртам [4, c. 42, 38], русалкі � тан-
чаць у карагодах [6, c. 161]). 

Гіерархічнасць унутры аднаго класа дэманаў ува ўсходнеславянскай 
народнай дэманалогіі � справа рэдкая. Можна прывесці ў прыклад � у 
адных беларускіх павер'ях прызнаецца існаванне ў чарцей старэйшых і 
падпарадкаваных персанажаў [7, c. 129], а ў другіх � не. 

У народнай дэманалогіі вылучаюць шэраг локусаў, якія звязаныя з 
пастаянным ці часовым знаходжаннем міфалагічных персанажаў. Зазвы-
чай гэтыя месцы, памежныя з «тым светам» ці ўсведамляемыя як за-
магільныя і звязаныя са знаходжаннем там душ памерлых. У хаце такімі 
локусамі ёсць парог, печка і запечча, комін, падпол, гарышча, кут. З гас-
падарчых пабудоваў найбольш маркіраваныя хлеў і лазня. Месцамі зна-
ходжання дэманаў лічацца таксама поле, вадаём, гара, хмара, а таксама 
разнастайныя віды межаў � дарога, скрыжаванне, мост і г.д.  

У дэманалогіі ўсходніх славянаў дакладна адзначаны час з'яўлення і 
актыўнасці міфалагічных істотаў. У сутках � гэта ноч і асабліва перыяд з 
поўначы да першых пеўняў, ён лічыцца часам разгула нячыстай сілы, а 
таксама раніца да ўсходу сонца і вечар пасля захаду. Часта ў павер'ях ад-
значаецца сувязь актыўнасці дэманаў з фазамі месяца � ў месяцовыя но-
чы асабліва актыўнымі робяцца русалкі. У гадавым цыкле асаблівай ак-
тыўнасцю адзначаюцца дні летняга і зімовага сонцастаяння. Актыўнасць 
нячыстай сілы можа быць звязана і з перыядамі непагадзі. 

Можна меркаваць, што ўстойлівасць міфалагічных персанажаў у на-
роднай традыцыі шмат у чым тлумачыцца наборам функцыяў і дзеянняў, 
што прыпісваюцца таму ці іншаму дэману [3, c. 54]. Сярод іх трэба вы-
лучыць дзеянні, якія скіраваныя на чалавека і яго свет, як шкодныя, так і 
ахоўныя, а таксама дзеянні, якія характаразуюць паводзіны і звычкі са-
мога персанажа. 

Самыя распаўсюджаныя шкодныя дзеянні дэманаў � забіваць чала-
века (тапіць, выпіваць у яго кроў), шкодзіць здароўю чалавека (насылаць 
хваробы, скарачаць яго жыццё, душыць па начах) � гэтым займаецца аб-
салютная большасць дэманаў; шкодзіць сямейнаму жыццю і гаспадарцы 
(выклікаць няшчасці, падменьваць дзяцей, уступаць у полавую сувязь з 
людзьмі, шкодзіць свойскай жывёле); здзеквацца над чалавекам (пужаць, 
заманьваць у непралазны гушчар, збіваць са шляху, пераследваць). 

Да станоўчых дзеянняў дэманаў трэба аднесці наступныя: уздзей-
нічаць на жыццё чалавека (забяспечваць «слушны» уклад жыцця ўсёй 
сям'і, прадказваць будучыню), уздзейнічаць на гаспадарку (забяспечваць 
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багацце, ураджай, здароўе быдла, спор у хатняй працы); бараніць чалаве-
ка (ад іншых дэманаў, звяроў). 

Найбольш істотнымі дзеяннямі, што характарызуюць саміх 
міфалагічных персанажаў ёсць наступныя: моўныя і гукавыя паводзіны 
дэманаў (енк, рогат, плач, вый, плясканне ў далоні); тыповыя заняткі і 
лад жыцця (сямейнае жыццё, стасункі з іншымі персанажамі, гаспадар-
чая дзейнасць, гульні, танцы, купанне); сродкі перасоўвання ў прасторы 
(бег, палёт). 

Важнае месца ў народнай дэманалогіі займаюць стасункі чалавека з 
міфалагічнымі персанажамі, якія рэгулююць яго адносіны з тым светам: 
разнастайныя формы задобрывання дэманаў (шанаванне, ветлівае звяр-
танне, ахвярапрынашэнне і г. д.), абярэгі і спосабы нейтралізацыі (выка-
нанне неабходных нормаў пры сустрэчы з імі, выкарыстанне замоваў), 
ініцыяцыя кантакта з дэманам (выклік, запрашэнне, вырошчванне і 
ўтрыманне ў сябе ў якасці памочніка). 

Аб'ектам уздзеяння міфалагічных персанажаў, перад усім, ёсць чала-
век і яго свет (сям'я, гаспадарка, быдла, ураджай), аднак вылучаеца шэраг 
аб'ектаў найбольш падвержаных уздзеянню дэманічных істотаў. У пер-
шую чаргу, гэта людзі, што знаходзяцца ў пераходным стане (цяжарныя, 
парадзіхі, немаўляты, паміраючыя), людзі � парушальнікі рытуальных 
забаронаў і прадпісанняў (тыя хто выконваюць працу ў непрацоўны час, 
тыя хто правакуюць кантакт з дэманам сваімі неслушнымі паводзінамі), а 
таксама прадстаўнікі пэўных прафесіяў (пастухі, млынары, паляўнічыя). 

У лік крыніцаў, якія ўтрымоўваюць звесткі аб усходнеславянскай 
народнай дэманалогіі уваходзяць тэксты розных жанраў: павер'і, былічкі, 
прыказкі, праклёны, формулы застрашэння дзяцей, абрады, гульні і інш. 

Аналізуючы народную духовую культуру можна натрапіць на след 
першасных базавых установак, якія ёсць ключом да рэканструкцыі 
агульнай міфалагічнай карціны свету старажытных славянаў (у тым ліку 
ўсходніх). Багаты этнаграфічны матэрыял па народнай дэманалогіі 
ўсходніх славянаў, сабраны даследнікамі ХІХ�ХХ ст.ст., дагэтуль яшчэ 
не сістэматызаваны і не класіфіцыраваны, маюцца толькі спробы, што 
ўтварае вялікі прагал у вывучэнні традыйнай культуры наогул. Вось ча-
му, даследванні ў гэтай вобласці ёсць перспектыўнымі і вельмі важнымі.  
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