
  



Увасабленнем духу дома быў 

ДАМАВІК (ХАТНІК, ГАСПАДАР, 

ПАДПЕЧНІК, ХОХЛІК, у заходніх 

славян – СКРАТ, КРАСНАЛЮД, у 

паўднѐвых – СТАПАН-

ГАСПАДАР). 

З вобразаў народнай дэмагогіі ѐн 

найбольш блізкі да чалавека. 

Хоць у паўднѐвых славян часта 

паўставаў у выглядзе 

ВОГНЕННАГА ЗМЕЯ. 



Звычайна 

дамавік жыве ў 

падпеччы або ў 

каморы і 

вылазіць адтуль 

толькі ноччу і на 

Дзяды, каб 

удзельнічаць у 

агульнай 

вячэры. 



Часта дамавік у беларусаў меў 

выгляд змяі-вужа. Вужы ў вѐсках 

Палесся і сѐння лічацца хатнімі 

жывѐламі, жывуць  пад падлогамі 

дамоў.  

І ўсѐ ж большасці славянскіх 

народаў дамавіка ўяўлялі ў 

выглядзе маленькага дзядка, 

часта з тварам гаспадара дома.  



 



У некаторых рэгіѐнах адзін 

дамавамік быў на ўсю 

гаспадарку, а ў іншых у доме жыў 

дамавік, а ў хляве – ХЛЕЎНІК, які 

адказваў за свойскую жывѐлу. 



У лазні жыве ЛАЗНІК, які заўсѐды 

мыецца пасля ўсіх. Лазніку 

прыносяць пачастунак – хлеб з 

соллю. А яшчэ лепш – чорную 

курыцу. Калі будуюць новую 

лазню, курыцу душаць і 

закопваюць пад ганкам лазні. 

Лазнік – дастаткова шкодны дух.  



 



Яшчэ горшы – ГУМЕННІК 

(ЕЎНІК). У ваколіцах вѐскі 

звычайна стаялі няўклюдна 

збудаваныя асеці ці сушні, якія 

паўзмроку і асабліва ноччу 

настройвалі чалавека на 

фантастычны лад, часта 

ўзбуджаючы страх. Сушні 

нярэдка гарэлі. Гэта няшчасце, 

натуральна, прыпісвалі нейкаму 

шкоднаму духу. 



 



У доме пад падлогай, як бы ў 

падзем’і, часта жыла КІКІМАРА – 

вельмі старажытны дух, але ў час 

запісаў фальклору – у XIX ст.- ужо 

не асабліва шкодны. 



 



Асабліва кікімара актыўная ў 

“страшныя вечары” (на Каляды) 

ці нават у адну ноч пад Новы год: 

тады яна трэпле і паліць 

кудзелю, стрыжэ авечак. Увогуле 

яе часта бачылі за кроснамі. 



 



На Беларусі і на Украіне кікімару 

звалі МАРАЙ. Яна мучыць 

чалавека ў час сну: душыць, ад 

яе нямеюць рукі і ногі, цяжка 

дыхаць. У некаторых мясцінах 

лічылі, што канкрэтнага вобраза 

мара не мае, а прымае выгляд 

розных жывѐл і птушак.  



На Беларусі і на 

Украіне чучала 

мары 1 сакавіка 

насілі па 

вуліцах і 

спальвалі як 

увасабленне 

зімы. 



БАГНІК гаспадарыць над 

усімі балотамі. Ён туліцца 

ў тарфяным балоце, якое 

ніколі не пакрываецца 

расліннасцю. 

Уздрыгванне паверхні 

балота – дыханне вечна 

бяздзетнага багніка, які не 

падымаецца з мяккага 

ложа і тады, калі ахвяра 

трапіла ў багну і гіне ў 

гразі. 



Вобраз ВАДЗЯНІКА паходзіць з тых 

надзвчай даўніх часоў, калі ў народзе 

за кожнай прасторай быў замацаваны 

пэўны валадар. 

Але ў даўнія часы прастора, звязаная 

з вадою, асацыіравалася не толькі з 

вадзяніком, але і з царом падводнага 

царства. 



Даволі часта згадваўся ў ролі 

валадара магутны і 

непераможны ЗМЕЙ, з якім, ці то 

вызваляючы шматлікіх 

палоннікаў, ці то паказваючы 

ўласную сілу, вымушаны былі 

змагацца міфічныя, а пазней 

казачныя героі-асілкі. 



Характэрная 

асаблівасць у 

народная міфалогіі 

славян – пакланнне 

самому ЦАРУ-

ВАДЗЯНІКУ. 

 



ЛЯСУН, ЛЕСАВІК – 

вобраз у старадаўніх 

павер’ях беларусаў; 

гаспадар лесу і звяроў, 

які жыве ў лясных 

нетрах. Называўся 

таксама “пушчавік”. Яго 

ўяўлялі ў выглядзе 

вялізнага (у рост дрэва) 

старога чалавека з 

белым, як бяроста, 

тварам, з вялікімі 

вачыма,, у звярынай 

шкуры. 



Лясун мог нібыта паказваць 

грыбныя і ягадныя мясціны, 

наганяць у бок паляўнічага 

звяроў і птушак, выбіраць 

бортнікам месца для калод, а 

таксама прымусіць чалавека 

доўга блукаць на адным месцы. 

• Каб вярнуць таго, хто 

заблудзіўся, лесуна 

задобрывалі: на 

скрыжаванні лясных сцежак 

клалі хлеб з соллю і сала. 



РУСАЛКІ – істоты 

выключна жаночага полу, 

вечна юныя красуні з 

чароўнымі і абаяльнымі 

абліччамі. Яны альбо 

вырадкі людскіх дачок ці 

дочкі, праклятыя бацькамі 

яшчэ ў матчыным чэраве, 

альбо тыя, што памерлі 

нехрышчонымі, 

загубленыя сваімі 

маткамі, ці ж маладыя 

тапельніцы, што скончылі 

жыццѐ самагубствам. 



Яны аб’ядноўваюцца, так што 

кожная з іх уяўляе істоту ў пару 

найлепшага развіцця дзявоцтва, і 

толькі вопытнае вока ўлоўлівае 

між імі розніцу ўзростаў пры 

жыцці, хрышчоных асоб. 



Вечна вясѐлыя, гуллівыя рагатушкі 

русалкі не пакідаюць свае вадаѐмы і 

жывуць тут у крышталѐвых дамах пад 

наглядам русальскай царыцы, якую 

звычайна праводзіць мясцовы вадзянік.  

Русалкі могуць заставацца без вады 

столькі часу, колькі патрэбна для 

асушэння іх цела і валасоў ад макрэчы, 

пасля чаго яны могуць адразу ж пакутліва 

загінуць. 



Адзін з самых 

папулярных 

дэманалагічных 

персанажаў, карані 

паходжання якога, з 

пункту гледжання 

міфалогіі, сѐння 

немагчыма 

адназначна 

растлумачыць. 



Чорт – гэта прынцыповы сапернік 

усяго благога, гэта чыстае 

адлюстраванне зла. Ён не можа 

не рабіць зло, бо такая яго 

натура. Калі чорт і робіць часам 

быццам дабро, дык гэта толькі з 

мэтаю дасягнення большага зла. 



Чорт неадступна 

сачыў за 

чалавекам, імкнуўся 

пакарыстацца 

ўсялякай 

магчымасцю, каб 

прынесці яму 

шкоду, увясці ў 

грэх, згубіць яго 

душу. 



Існавала два віды ваўкалакаў: ваўкалакі-

знахары і няшчасныя ахвяры, 

ператвораныя ў ваўкоў. Першых нашы 

продкі надта ж ужо баяліся, а другіх – 

шкадавалі. Ваўкалакі-чараўнікі – гэта 

самыя страшныя з пярэваратняў. 



Паводле народных перакананняў, у 

іх засвойваюцца злыя і сквапныя 

людзі, якія пастаянна каму-небудзь 

зайздросцілі і з-за гэтага не мелі 

спакою. 

Стаць ваўкалакамі – гэта іх свядомае 

памкненне, адзінае на ўсѐ жыццѐ, бо 

ў воўчай шкуры можна беспакарана 

рабіць зло людзям, вымяшчаць на іх 

уласную помсту і незадавальненне. 
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