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ІНШАСВЕТНЫЯ ІСНАСЦІ ЯК ЗНАКІ ПРАСТОРЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ 

НЯКАЗКАВАЙ ПРОЗЕ 

 

З фізічным удасканаленнем чалавека, эвалюцыяй яго мозгу і, як вынік, 

мыслення змяняецца і ўяўленне людзей пра наваколле. Але ў вобразах  

нашай свядомасці ѐсць і пэўныя канстанты. Так, пачынаючы з міфаў пра 

стварэнне свету (звернем асаблівую ўвагу на скандынаўскі матыў 

«будавання» свету з цела Іміра), усталѐўвалася ўспрыманне прасторавых і 

часавых характарыстык чалавечага існавання. 

Вядомае выслоўе кажа: «Чалавек – гэта цэлы свет». Аднак наколькі 

правільна гаварыць пра універсальнасць, «сусветнасць» унутранага свету 

кожнага з нас, настолькі ж мэтазгодна сказаць і пра ўзаемазалежнасць 

структуры асяроддзя з нашай біялагічнай абалонкай. Сапраўды, як слушна 

заўважае Ю. М. Лотман, не толькі «канстанты абаротаў Зямлі, руху нябесных 

свяцілаў, часавых прыродных цыклаў маюць непасрэдны ўплыў на тое, як 

чалавек мадэлюе свет у сваѐй свядомасці» , але і «не менш важныя фізічныя 

канстанты чалавечага цела, якія задаюць пэўныя адносіны з навакольным 

светам» [2, 267]. Пры ўсім сваім жаданні зірнуць на свет па-за часам і 

прасторай мы не зможам гэтага зрабіць (прынамсі, пакуль з’яўляемся 

біялагічнымі істотамі), таму што «кожнае існаванне магчымае адно ў формах 

пэўнай часавай і прасторавай канкрэтыкі» [2, 267], таму што так пабудаваная 

наша свядомасць. 

Чалавечае ж цела, прынцып будовы якога аднолькавы для ўсіх 

прадстаўнікоў нашага віду, паслужыла падставай для ўтварэння шэрага 

культурных універсалій, зразумелых усім людзям. Гэта проціпастаўленні 

тыпу правае-левае, жывое-мёртвае, мужчынскае-жаночае, рухомае-

нерухомае і г. д. Такім чынам, можна казаць пра семіятызацыю чалавечага 

цела ўвогуле. З гэтага, у сваю чаргу, будзе вынікаць антрапамарфізм знакаў 

прасторы ўвогуле.  

Аднак самы факт усведамлення чалавекам сваѐй адасобленасці ад 

знешняга асяроддзя, сваѐй адначасовай сувязі і процістаяння прыродзе 

з’явіўся перадумовай для размежавання і ўпарадкавання прасторы вакол 

індывіда. Пары сваё-чужое, бяспечнае-небяспечнае, культурнае-дзікае  

з’явіліся вынікам сталення псіхікі першабытных людзей.  

Паколькі гэтыя проціпастаўленні вынікаюць з аперацый з прасторай, 

натуральна выпрацоўваецца паняцце «мяжы» – той рысы, што падзяляе два 

светы, не дае ім зліцца ў адно.  

Між тым у фальклоры (і ў свядомасці носьбітаў фальклору як элемента 

культуры) прастора і час уяўляюць сабой непарыўнае цэлае і гэтаксама 

выразна падзяляюцца на сваё і чужое. Адна і тая ж прастора ў розны час 

(удзень і ўначы адпаведна) можа з’явіцца то бяспечнай, асвоенай, 

культурнай, то варожай, неакультуранай, дзікай (у дадзеным выпадку 

азначэнне «культурнай» паказвае на ступень апрацаванасці той ці іншай 



часткі прасторы самім чалавекам). Гэтаксама, у залежнасці ад часу, могуць 

падмяняць адзін аднаго антонімы з пар мёртвае-жывое, рухомае-нерухомае і 

г. д. Напрыклад, паводле ўяўленняў беларусаў, уначы (а дакладней, апоўначы 

і наогул у так званыя «ліхія гадзіны») дрэвы ў лесе перагаворваюцца між 

сабой і нават могуць мяняць месцазнаходжанне; або людзі могуць губляць 

рухомасць, ператварацца ў статычныя і таму нежывыя абекты (напрыклад, 

пад уплывам праклѐну) [1, 72]. 

Што тычыцца іншасветных, інфернальных існасцей, то апошнія 

проціпастаўляюцца чалавеку паводле некалькіх крытэрыяў. Па-першае, гэта 

проціпастаўленне жывы-мёртвы. Паколькі іншасвет у чалавечым уяўленні – 

хутчэй свет памерлых, чым свет багоў, тамтэйшыя жыхары асацыіруюцца з 

нябожчыкамі, духамі памерлых (кім зусім не абавязкова з’яўляюцца). 

Адсюль вынікае час іх з’яўлення: Наўе, або іншасвет, уяўляецца 

своеасаблівым «антыподам» нашага, у ім усѐ наадварот і замест сонца 

свеціць месяц, таму натуральна, што людзі сустракаюць насельнікаў 

іншасвету ноччу.  

Па-другое, «антысвет», у якім жывуць згаданыя існасці, ѐсць нешта 

неакультуранае, дзікае (у проціпастаўленне такім локусам, як хата, вѐска). 

Таму цалкам лагічна вынясенне іх «поля дзейнасці» за межы пасялення ў лес, 

балота, возера, раку, млын і гэтак далей. Аднак, як гэта ні дзіўна, падобны 

перанос адбываецца не заўжды і часам атрымліваецца, што чалавек 

акружаны інфернальнымі істотамі ва ўласнай, здавалася б, акультуранай 

прасторы. «Суіснуюць» з людзьмі ў межах двара і нават хаты дамавік, 

гуменнік і лазнік. Але калі лакалізацыю першага яшчэ можна патлумачыць 

культам продкаў (уласна, дамавік – увасабленне гэтага культу, аб’ект 

пакланення), то двое другіх, часта варожа настроеныя адносна сваіх 

суседзяў-людзей, знаходзяцца як бы не на сваім месцы, ставяць пад пагрозу 

існаванне чалавека нават унутры ягонага мікрасвету. Верагодна, гэта рэшткі 

ўяўленняў пра прыроду як пра «любімую і грозную маці», калі ўжыць 

метафару К. Г. Юнга. 

Варта ўсѐ ж звярнуцца да матэрыялу і прасачыць з’яўленне пэўных 

фальклорных герояў ў вызначаных локусах, гэта значыць – іх адмысловую 

знакавасць. 

Нядзіва, што ў лесе знаходзіцца свой гаспадар – лесавік. Фактычна, імя 

абмяжоўвае поле яго дзейнасці. Толькі ў лічаных гісторыях лесавік 

з’яўляецца за межамі свайго леса – і то толькі тады, калі, як пастух, пераганяе 

звяроў з адной пушчы ў другую. Аднак лесавік не адзіны насельнік лесу. Там 

жа народныя павер’і селяць і русалак. Прычым апошнія выразна суадносяцца 

з памерлымі: «Яны (русалкі), кажуць, з пазвалення сказаць, з скідушаў. Як 

баба не даносіць ці так мѐртвага родзіць – ета ўжо яна» [1, 176] ,улічваючы 

тое, што русалкі гэтаксама дзейнічаюць і ў полі (а гэта – арганізаваная самім 

чалавекам, упарадкаваная ім прастора), што яны «гушкаюцца» на дрэвах у 

лесе, было б больш мэтазгодна лічыць іх духамі расліннасці, ураджаю, 

блізкімі да дрыяд элінскай міфалогіі. Можа быць, па часе свайго ўтварэння 



вераванні пра лясных духаў (духаў раслін) найбольш старажытныя і 

ўзыходзяць да пары анімізму.  

Адзначым тут важны пункт: для чалавечай свядомасці, для нашага 

спосабу мыслення настолькі важна ўпарадкаваць, «раскласці па палічках» 

інфармацыю, якую мы атрымліваем з наваколля, што іншасветныя існасці (як 

вадзянік, лесавік і г. д.) успрымаюцца не проста як эквіваленты прасторы, у 

якой яны дзейнічаюць, але як гаспадары, уладары гэтай часткі свету. Такім 

чынам, прастора ў фальклоры структурыруецца ў двух планах: набывае, па-

першае, антрапамарфізм, «цялеснасць»; па-другое, крышталізуецца ў пэўную 

іерархію, на чале якой знаходзіцца непасрэдны ўладар таго ці іншага локуса. 

Адбываецца так менавіта таму, што свет мы прапускаем праз прызму сваѐй 

свядомасці і, уяўляючы духа нейкага локуса, адначасова надзяляем яго 

пэўнымі функцыямі – функцыямі ўладальніка, якому падпарадкавана ўсѐ ў 

ягоных уладаннях. Што ѐсць гэта, калі не вечнае і трывалае імкненне 

чалавека знайсці заканамернасці прыроды? І гуменнік, і лазнік, і дамавік, і 

лесавік, такім чынам, сочаць за ўтрыманнем раўнавагі ў пэўнай канкрэтнай 

частцы прасторы. Трэба заўважыць, што важнасць паняцця «гаспадар» 

характэрная таксама і для рускага, і наогул славянскага фальклору.  

Цікава, што раўнавага паміж сваёй і чужой прасторай часам можа 

парушацца, прычым агрэсарам выступае выхадзец з прасторы дзікай, 

неакультуранай, які імкнецца прайсці ў аплот культуры – хату чалавека. Так 

адбываецца, напрыклад, у гісторыі пра страх [1, 147]. Кароткі змест яе 

наступны: чалавек з жонкай і дзіцем увечары вярталіся дамоў і, адчуўшы, 

што іх нехта праследуе, пабеглі як хутчэй. Спалоханыя, яны зачыніліся ў 

хаце. Але агрэсар не адступіў і, узяўшы агародную жэрдку, стаў 

«падвальваць» хату: «да ўсё стараецца, каб як вышай падняць зруб і ўлезці ў 

хату. Наўперад былі відаць толькі ногі яго чуць-чуць, а вот ужэ высадзіліся 

па самыя калені, яшчэ ўсё вышай зруб падымаецца... адно ж зараз заспяваў 

певень – і ўсё прапала» [1, 147].  

Пра што нам кажа гэты прыклад? Неўпарадкаванае бунтуе супраць 

упарадкаванага, хоча змяніць яго, «страх» пагражае людзям у іх святая 

святых – у хаце. Тут вельмі яскрава відаць тую мяжу, што падзяляе два светы 

ў свядомасці чалавека – гэта зруб хаты, які імкнецца знішчыць выхадзец з 

іншасвету. Паказальна, што частка «антысвету» не можа ўвайсці ў знакавы 

цэнтр прасторы. Каб апынуцца там, іншасветная існаць мусіць разбурыць тое 

адрозненне, што існуе паміж светамі. 

Паказальна таксама, што ў гэтай гісторыі выявілася спалучанасць 

прасторы і часу, так характэрная для фальклору. У прыватнасці, ноччу 

«страх» мае дастаткова сілы, каб патрэсці асновы структуры свету людзей; 

раніцаю ж ѐн губляе сваю сілу і нават «цялеснасць» –  знікае бясследна. 

Апрача таго, тут заўважная  заўсѐдная асцярога чалавека перад нязнаным і 

непакорным, якім уяўляецца яму прырода. Герояў прымхліцы ратуе крык 

пеўня, носьбіта фальклору –  тая сістэма забарон і правілаў дзеяння, якой ѐн 

знітаваны з чужой прасторай. Апошняя ж выліваецца ў розныя формы і 

праявы – антрапаморфныя, вядома ж, з згаданай асаблівасці чалавечага 



светаўспрымання. Гэтыя антрапаморфныя формы ѐсць уяўленне пра свет, а 

дакладней – пра яго адухоўленасць.  

У фальклоры, на думку У. Я. Пропа, «пануе абсалютна  іншая 

канцэпцыя часу, прасторы і ліку, ніж тая, да якой мы звыклі і якую схільныя 

лічыць абсалютнай» [3, 465]. Гэтая канцэпцыя ўпісваецца ў шырока вядомае 

выслоўе : «Кожны чалавек – гэта цэлы свет». І гэта правільна не толькі таму, 

што чалавечая душа змяшчае нямала добрага і благога, але і таму, што свет 

мы мадэліруем паводле щласных уяўленняў.  
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