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МІФІЧНЫ СВЕТ 
Натхніўшыся лялечнымі вобразамі міфічных істот, часопіс «Гродна» звярнуўся за 

цакладнай навуковай інфармацыяй да кандыдата філалагічных навук, фалькларыста 
Руслана КАЗЛОЎСКАГА. 

РУСАЛКА 

У фальклоры беларускага наро-
да шмат розных павер'яў звязана 
5 русалкамі, якія лічыліся вельмі 
небяспечнымі дэманічнымі істотамі, 
LITO жывуць на дне разнастайных 
^адаёмаў - рэк, азёр, сажалак. У 
эдрозненне ад уяўленняў народаў, 
жія тэрытарыяльна судакраналіся з 
йарской стыхіяй, беларускія русалкі 
не маюць рыбінага хваста і, за рэдкім 
шключэннем, зялёнага колеру 
іаласоў. 

Перад жывымі людзьмі русалкі 
Гяўля юцца ў вы глядзе маладых дзяўчат 
5 распушчанымі русымі валасамі i 
Злакітнымі вачыма. Напрадвесні яны 
ІЫХОДЗЯЦЬ са дна рэк i азёр i жывуць 
/ лясах, гойдаюцца на галінах дрэў, 
:ваім гуртам водзяць карагоды на 
іаплавах i лугах. Восьмы тыдзень 

пасля вялікадня ў народзе называюць 
«русальным». У тэты перыяд русалкі 
выходзяць з вадаёмаў, могуць блукаць 
па нівах i палях, наведваць нават вёскі. 
Старэйшыя людзі не пускаюць дзя-
цей «да вады» купацца i рыбу лавіць. 
«Не хадзіце, дзеткі, купацца - вас 
русалкі пахапаюць...» Каб пазбегнуць 
ix адмоўнага ўздзеяння, выконваўся 
своеасаблівы абрад провадаў русалкі 
ад жытла людзей у лясы няходжа-
ныя. «Правяду русалку, правяду дый 
асінкаю заламлю. Каб гэтая русалка 
па жыце не хадзіла, майго жыта 
не ламіла...» - спявалася ў песнях 
замоўнага характару сялян Гродзен-
скай вобласці.Ад русалакможнабыло 
засцерагчыся i іншым спосабам. Для 
гэтага трэба было мець асвенчаную 
шпільку ці іголку, якой пры сустрэчы 
ўкалоць адну з русалак - тады ўвесь 
іхні гурт з крыкамі разбяжыцца. 

Душы няхрышчаных немаўлят з 
плачам лётаюць каля вадаёмаў у 
малаходжаных месцах - паводле 
старадаўніх уяўленняў, праз сем 
гадоў яны стануць русалкамі. У XX 
стагоддзі старыя людзі сцвярджалі, 
што душы не знаходзяць супакаен-
ня, не могуць трапіць на нябёсы. 
Каб ix супакоіць, паводле народных 
паданняў, трэба сказаць: «Хрышчу 
цябе інаракаю імем (назваць імя)уімя 
Айца, i Сына, i Святога Духа! Амінь!» 
Калі пол дзіцяці атрымалася ўгадаць, 
душа супакойваецца i адлятае ў рай, 
калі не, то з яшчэ больш моцным 
плачам будзе лётаць над тым месцам. 
У Гродзенскім i Мастоўскім раёнах 
на працягу XX стагоддзя фіксаваліся 
містычныя паданні пра сустрэчы з 
неўтаймаванымі душамі немаўлят. 
Рыбакі па начахналясныхазёрахмаглі 
чуць плач дзяцей, які «лез ў душу», 
рыба пераставала лавіцца, цішыня 
вакол была мёртвая, i некантралюе-
мы страх ахопліваў дарослых дужых 
мужчын, якія пасля «мусілі ўцякаць з 
праклятага месца». Мясцовыя бабулі 
тлумачылі:«Каб нараклідзіця іменем, 
душа i а для цела б у вы рай! Атак будзе 
пакутаваць...» 

Паводле найбольш старажытных 
уяўленняў, русалку можна злавіць i 
прымусіць служыць на гаспадарцы 
цэлы год. Карміць яе не трэба, бо 
сілкуецца яна парай i пахамі ад страў, 
як i душы памерлых людзей, што на-
ведваюць святочныя застоллі ў дні 
шанавання продкаў-нябожчыкаў -
Радаўніцу i Дзяды. 

f f Беларускія русалкі 
И И немаюцьрыбінага 
хваста i, за рэдкім вы-
ключэннем, зялёнага 
колеру валасоў. 
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БАБА ЯГА 

Вобраз Бабы Ягі сустракаецца 
ў шматлікіх беларускіх народных 
казках i мае дэманічнае аблічча. Яна 
«крулеўна ведзьмаў», як казалі ў 
мінулым стагоддзі на Гродзеншыне 
сяляне; лётае на мятле або у ступе, 
мятлою паганяючы, валодае вельмі 
моцнымі чараўнічымі здольнасцямі. 
Жыве ў лесе ў хатцы на курыных 
ножках, вакол якой плотзчалавечымі 
чарапамі на штыкецінах, распа-
раджаецца чарадзейным канём, 
мёртваю i жывою вадою. У многіх 
казках, запісаныхна працягуапошніх 
двух стагоддзяў на тэрыторыі су-
часнай Гродзенскай вобласці, Баба 
Яга - людажэрка, стараецца з'есці 
галоўнага героя, спячы яго ў печцы. 
У некаторых тэкстах у яе ёсць дочкі 
ці адна дачка, будучая спадкаемца 
чарадзейнай спадчыны сваёй маці, 
яка я таксама прымае ўдзел у люда-
жэрскай практыцы маці. Напрыклад, у 
казцы «Васілёк i Баба Яга», запісанай у 
вёсцы Літаварцы Дзятлаўскага раёна 
ў 2005 годзе, можна прачытаць: 

f f Б а б а Я г а 
« к р у л е ў н а 

ведзьмаў», так казалі ў 
мінулым стагоддзі на 
Гродзеншыне сяляне. 

Васілёк прыплыў (па рацэ на хітры 
заклік Бабы Ягі - аўт ХаЯгазлавілаяго 
i прынесла да сябе ў хату. I наказала 
сваёйдачцы печы на пал i ць, каб спячы 
там Васілька i з'есці яго мяса. Плача 
ён, што яго хочуць спячы. А ведзьма 
зноў пайшла недзе. 

Калі дачка напаліла печы, то зага-
дала Васільку легчы на лапату, а ён 
ёй адказвае: 

- Я не ўмею, я не ведаю як. 
Дачка стала паказваць, як трэба, а 

Васілёк яе ўкінуўу печ... 

У асобных тэкстах беларускага 
народнага эпасу Баба Яга можа 
выступаць памочніцай станоўчага 
галоўнага героя. Даследчыкі фаль-
клору Т.Валодзіна i А.Прохараў за-
значаюць: «У ёй бачылі гаспадыню 
дзікай лясной жывёлы, уладальніцу 
замагільнага свету, валадара памер-
лых. 3 іншага боку, яе вобраз разгля-
даюць як адлюстраванне рытуаль-
нага вобраза кіраўніка ініцыяцыйных 
абрадаў». Імя Яга асобнымі 
навукоўцамі атаясамліваецца са 
старасербскім «ежа» - мор, цяжкая 
хвароба.У беларусаўіснавала карот-
кая замова ад сустрэчы з сапраўднай 
ведзьмай: «Першым разам, Божым 
часам, Госпаду Богу памалюся, сваё 
дзіця карміць бяруся, жалезным ты-
нам абгараджуся, капем абаб'юся, 
ведзьмаў не баюся!» 

На сучасным этапе беларускія на-
родныя чарадзейныя казкі з персана-
жам БабыЯгісталі набыткамдзіцячай 
аўдыторыі. 

ЛЯСУН 
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Лясун - гаспадарлесу, ягоахоўнік, 
абаронца звяроў i птушак. Фалькла-
рыст Адам Багдановіч (бацька паэта 
Максіма Багдановіча)напрыканцыХІХ 
стагоддзя пісаў: «Ростам ён роўны з 
дрэвамі таго лесу у якім разгульвае. 
Ён можа павялічвацца i памяншацца, 
прыстасоўваццада велічынідрэў Ён 
надзвычай дужы, i калі разгуляецца ў 
лесе ў час буры, то з коранем выры-
вае магутныядубы, высцілаючы свой 
шлях у лесе, каб ніякая сіла не магла 
па яго слядахдабраццада я го лога ва. 
А жыве ён... у сярэдзіне пушчы, не-
даступнай для звычайнага чала века». 

Просты люд баяўся лесуна, 
шанаваў яго. Ідучы на паляванне, 
старажытны беларус звяртаўся ў 
думках да гаспадара лесу з прось-
бай не хаваць ад яго дзікіх жывёл, 
нярэдкапрыносіўсімвалічнуюахвяру. 
У народзе гаварылі, што лясун мог 
нябачна падкрасціся да чалавека i 
назіраць за ім. Даследчык фальклору 
М. Н i кіфа роўскі п ісаў: «Лясун здольны 
прымаць розны я абліччы, ператва-
рацца ў любыя прадметы свайго 
абсягу, але часцей за ўсё паўстае ў 
вобразе ста рога з белым, як бя роста 
ці воск, ніколі незагарэлым тварам, з 
вялізнымі цмянымі вачыма свінцова-



сіняга колеру, якія нерухомыя i ніколі 
не заплюшчваюцца. Адныя кажуць, 
што лясун мае сплюшчаны, рабром 
наперад, доўгі твар, доўгую - клінам 
- бараду, а дно вока i а дну н ary пятою 
наперад». Калі ж лясун ператвара-
ецца ў чалавека, пазнаць я го пры 
сустрэчы ў лесе можна па тым, што 
левае крысоадзення будзе накрываць 
правае, а правае вока будзе заўсёды 
болыиае за левае. Можа мець выгляд 
сівога старога з зялёнымі вачыма i ў 
кароне. 

Лясун, як правіла, стараецца быць 
незаўважным, а людзей можа бачыць 
за дзясяткі кіламетраў. Хаваецца «ў 
гол л i дрэваў». Мае світу - ходзіць 
у суправаджэнні звяроў. Вельмі не 
любіць, калі ў лесе крычаць i галё-
каюць. Можа прымусіць чалавека 
бясконца блукаць па лесе. Напры-
канцыХІХстагоддзяна Гродзеншчыне 
была зафіксавана наступная замова 
супраць лесуна: «Хаджу па лясах, 
па кустах, па мхах, па балотах, па 
лыкадзёрах, па гнілецях, па чарніцах, 
па малінах. Куды не хаджу, ніколі 
не блуджу! Сонца - па сонцу луна 
- па луне, пры частых зорках, пры 
вечаровых зорах хаджу не блуджу, а 
табе, лясны гаспадар, пакоруаддаю! 
Ад мяне, раба Божага, адшатніся, у 
бярозу абярніся». 

Здараецца, лесуны (сямейная пара) 
падмяняюць сваё дзіця чалавечым 
няхрышчанымдзіцёнкаміробяцьзяго 
такога ж самага лесуна. Лясун можа 
мець сумеснае жыццё са звычай-
най жанчынай, якую хавае ў нетрах 
лясных. Ад ix кахання нараджаецца 
дабрадзейнае лесаня (лешаня). 

f f Калі лясун перат-
Ш Н вараецца ў чала-
века, пазнаць яго пры 
сустрэчы ў лесе можна 
па тым, што левае кры-
со адзення будзе на-
крываць правае, а пра-
вае вока будзе заўсёды 
болыиае за левае. 

У глухіх закутках Гродзеншчыны, 
сярод бясконцых лясоў, i ў наш час, 
паводле слоў мясцовых старажылаў, 
сустракаюцца лесуны. I не заўсёды 
яны злосныя. Яны ахоўваюць дрэвы, 
звяроўі птушакададмоўныхлюдзей, 
зберагаюць лес ад высечкі. 

# # Калі дакрануцца 
Н И да носа Белуна, з 
торбы пасыплецца зо-
лата альбо грошы, а сам 
бог знікне. 

БЯЛУН 

«Мабыць, пасябраваў з Белуном!» 
- так гаварылі беларусы пра чалаве-
ка, які набыў матэрыяльны дастатак 
i шчасце. 3 імем Белун-а на вуснах 
ішлі ў лясы, бо тады не заблудзіш i 
выйдзеш з самага гушчара, i нават 
лясун не здолее збіць ca шляху: «Без 
Белуна цёмна ў лесе!» 

Бялун-аДзінзвышэйшыхстаноўчых 
у дачыненні да чалавека багоў у 
дахрысціянскім пантэоне. Сустра-
каецца меркаванне, што ён быў 
бацькам самога Перуна (паводле 
даследчыка А.Кіркора). Уяўляўся ста-
рым з белымі валасамі i доўгай белай 
барадою (не сівы!), у белай доўгай 
вопратцы ізбелымдоўгім кіему руцэ. 
Убачыць яго можна яркім сонечным 

днём i вельмі рэдка пад моцным ме-
сяцавым святлом ці святлом поўні. 
Калі-нікалі ён спускаўся на зямлю i 
хадзіў па нівах i палях, назіраючы за 
простымі працаўнікамі, дапамагаў 
жнеям у працы. Калі бядняк ідзе 
па да розе, Бялун выходзіць з жыта 
з вялікай торбай грошай i просіць 
чалавека выцерці яму нос. Як толькі 
дакрануцца да яго носа, з торбы па-
сыплецца золата альбо грошы, а сам 
бог знікне. Як сцвярджае даследчык 
У.Васілевіч:«Колькасць грошай можа 
залежаць ад таго, чым бядняк утрэ 
нос Белуну: калі рукою, то грошай 
з торбы пасыплецца столькі, колькі 
можна забраць рукою; калі ж хуст-
каю ці шапкаю, ці крысом світкі, то 
атрымаецца столькі, колькі можа 
змясціцца ў пералічаных рэчах». ш 
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