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У сучасній антропології вважається, що людина 
є соціальним явищем. Виходячи з когнітивного 

підходу, при дослідженні міфологічних уявлень ви-
являється, що в цю соціальну мережу потрапляють 
не тільки реальні люди, а й ті, хто в певній культу-
рі вважаються людьми, людиноподібними істотами, 
від богів до одухотворених речей. Для розуміння од-
ного з основних питань гуманістики «Хто така лю-
дина?» істотним є виявлення розуміння особистості 
в традиційних культурах народів світу, в багатьох з 
яких особою може вважатися не тільки людина в бі-
ологічному сенсі, а й уявна істота або тварина. І тоді 
виникає запитання: які ж моральні норми і правила 
можуть діяти щодо такої особи?

У цій статті я ставлю за мету, по-перше, включи-
ти білоруську міфологію і анімістичні уявлення в кон-
текст європейської міфології та анімізму, звернути 
увагу на схожість білоруських «невидимих   хазяїнів» 
з європейськими фольклорними персонажами: ель-
фами, фейрами Британських островів, давньогрець-
кими ларами, українськими домовиками. По-друге, 
зробити класифікацію «невидимих людей» згідно з 
уявленнями про їх фізичні прояви і зовнішній вигляд, 
господарську діяльність, соціальні зв’язки. По-третє, 
ґрунтуючись на розумінні білорусами такого поняття 
як «невидимі люди», виявити розуміння особистості 
людини в традиційному світогляді білорусів.

У дослідженнях анімізму в західній антрополо-
гії основною тематикою є виявлене індивідуальнос-
ті людини (Personhood concepts) і екологічного мис-
лення, причому вчені намагаються підходити з точки 
зору носіїв культури, виявляючи їх поняття, зв’язки 
між ними, без нав’язування носієм культури захід-
них наукових чи релігійних поглядів. Сучасний під-
хід до дослідження анімізму, початок якому було по-
кладено працями 1960-х років — Альфредом Ха-
ловелом (Alfred Irving Hallowell), який, виходячи з 
когнітивного підходу до досліджень світогляду за-
пропонував у статті «Онтологія, поведінка та сві-
тогляд оджібви» використовувати поняття «особис-
тість» відносно людиноподібних і «інших, ніж лю-
дина», міфологічних істот, які можуть з точки зору 
носіїв культури мати соціальні відносини з людьми; 
про них створені фольклорні твори, які сприймають-
ся як правда; їх соціальна організація, система спо-
рідненості подібна до тієї, яку мають інформатори; 
вони мають здатність до метаморфози і можуть мати 
людиноподібну або твариноподібну форму [20]. Іс-
торіографія сучасних підходів в західній антрополо-
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Дослідження присвячене традиційному розумінні білору-
сами особистості людини. Автор досліджує білоруські 
міфи та ритуали, оповідання та думки інформаторів, по-
в’язані з «невидимими людьми», «невидимими хазяїнами», 
«хазяїнами домовими, лісовими, польовими, водяними». 
Білоруські уявлення про «невидимих  людей» складають 
разом з західноєвропейськими міфами про ельфів і фейрі 
європейський ареал уявлень про «невидимих людей». 
Згідно з розповідями про ці істоти, вони мають людську 
сутність, підтримують між собою, а також з людьми госпо-
дарські і соціальні зв’язки. Особливістю східної частини 
цього ареалу, до якого входять білоруси, є зафіксована на-
явність ритуалів і жерців цього культу. Світоглядною під-
ставою цього культу є традиційне розумінні білорусами 
особи — це така розумна істота, яка підтримує різні соці-
альні зв’язки і має невластиві з точки зору природничих 
наук особливості: може впливати різними надприродними 
способами на інших і має властивість метаморфози, а саме 
зміни свого фізичного (невидимість) і біологічного 
(людина-тварина) станів.
Ключові слова: невидимі люди, ельфи, фейрі, особа, осо-
бовість людини, європейська міфологія, білоруска міфоло-
гія, духи-господарі, європейке язичництво.
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гії до дослідження анімізму, анімістичних вірувань і 
ритуалів, які тепер називаються «нові анімізм» («new 
animism»), наведені в збірнику «Довідник сучасно-
го анімізму» [21].

Для визначення понять, які слід використовува-
ти в ході дослідження міфології і анімістичних куль-
тів, необхідно враховувати не тільки наукову термі-
нологію, яка використовується під час досліджен-
ня структурно подібних культів, а й виявити кордон 
ареалу того культу, в який входять білоруські уяв-
лення і міфи про «невидимих хазяїнів»; виявити, які 
терміни і підходи використовуються вченими в ході 
їх досліджень.

Міфи і ритуали, пов’язані з «невидимими людь-
ми», розповсюджені в Європі. Зараз у зв’язку з роз-
ширенням масової культури і текстів про паранор-
мальне до нас надійшли легенди про «ельфів», ін-
спіровані літературними англійськими художніми 
творами. При чому слід зазначити, що, згідно з ар-
хівними польовими записами 1930—1970-х років з 
Шотландії, які можна вільно прослухати в інтернеті 
з архіву «Вясна традыцый» («Tobar an Dualchais») 
[28], і опублікованими записами 1970—1980 років 
з Канади [22], зазвичай в переказах, розмовах вико-
ристовувався термін «фейрі» («fairy»), а ельф («elf») 
зустрічається в піснях. Під фейрі («fairy») англійська 
фольклористка Катаріна Бріггс (Katharine Briggs) 
розуміла невидимі людиноподібні істоти, які живуть 
в будинках і на природі, часто такого ж самого виду, 
як і люди. Фейрі вона аналізує за їхніми діями по від-
ношенню до людей, місцях їх перебування, при цьому 
враховує традиційні назви духів. З тих фейрі, які до-
помагають людям, виділяє фейрі-предків і брауні, які 
є власне англійським явищем і подібні, згідно з опи-
сами поведінки — на домовиків. Для виявлення ці-
лей поведінки фейрі Катаріна Бріггс досліджує, яку 
мораль мають фейрі, і доходить висновку, що люди 
їх вважали одночасно поганими і хорошими людь-
ми і часто не співвідносили з д’яблам («devil») [17, 
c. 11, 45—49; 18, с. 53—65, 151—162]. У записах 
від ірландських переселенців 1960-х років в Канаді 
зустрічалися зіставлення фейрі з ангелами. Інформа-
тор шотландського походження відрізняв дияволів 
від «добрих людей». Він говорив, що «вони (добрі 
люди) живуть на болотах... Моя тітка говорила не 
говорити про них поганих слів, а називати їх малими 
людьми або хорошими людьми» [22, с. 20—21].

Для опису духів-господарів західні дослідники не 
використовують релігійні поняття, такі, наприклад, 
як «демони», вони є більш притаманними релігійно-
християнським теологічним дослідженням народних 
вірувань. Барбара Риеті (Barbara Rieti) вважає, що 
можна користуватися поняттями «інший світ» або 
«надприродний», хоча останній термін незручний, 
коли робиш опис з точки зору інформатора [22, 
с. 12]. Катаріна Бріггс використовувала термін фейрі 
для опису тих персонажів, які не є ангелами, чорта-
ми (devils), привидами, вказуючи, що інформатори 
мають свої терміни, часто метафоричні, такі як «хо-
роші сусіди», «хороший народ», «вони», «чужі» [17, 
c. XI]. Моє використання терміна «невидимі люди» 
співвідноситься з прийнятою на заході традицією на-
магання застосовувати нейтральні терміни і терміни, 
прийняті інформаторами.

 Дискусії про те, чи походять духи місць від помер-
лих людей, мають давню історію. Ще давньоримські 
автори вказували, що ларі (larēs) — стародавні рим-
ські боги місць — можуть походить від померлих лю-
дей. Для прояснення питання, чи є ларі садибними бо-
гами або духами членів сім’ї, геніюсом і домовим ву-
жем, Гариет Флавія в роботі про «Танцюючі ларі і змії 
в саду: римська релігія на розі вулиці» пропонує не за-
йматися богословськими суперечками, а розв’язувати 
це питання через методологію — досліджуючи релі-
гійні практики, місця виконання культу і тексти про ці 
міфологічні істоти [19, с. 2—3]. Висновки на основі 
ритуалів добре підходить до дослідження міфології в 
Східної Європі, де етнограф поки-що може спостері-
гати автентичне виконання ритуалів, пов’язаних з ду-
хами місць, отримати інформацію у виконавця риту-
алу про його мету. Так, у виконавців ритуалу можна 
отримати відомості, чи відрізняє він будинкових ву-
жів, предків від «невидимих людей», за зовнішніми 
ознаками і за їх стосунками з оточенням, і які ритуа-
ли виконуються з метою взаємодії з ними.

Дослідження білоруського міфології, в тому чис-
лі уявлень про людиноподібних істот, почалося з 
XIX століття. Найрезультативніші дослідження 
духів-господарів наприкінці XIX ст. провів Євдо-
ким Романов в Могилевській губернії, зараз Моги-
льовської і Гомельської областей Білорусі, схід Смо-
ленської області Російської Федерації [14; 15]. Я під 
час досліджень в тих же або сусідніх селах, де він за-
писував замовляння і перекази про «доброхожих», 
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«невидимих людей», записав у 1990—2000-х ро-
ках їх аналоги. 

Значна кількість оповідань з архіву Гомельсько-
го університету про домовиків, лісовиків з Гомель-
ської області включена Валентиною Станіславівною 
Новак в її книги «Міфологічні уявлення білорусів» 
[11]. «Слов’янська міфологія (На матеріалах Гомель-
ської області)» [12]. Статті Геннадія Лопатина міс-
тять класифікації уявлень про «невидимих   людей», і 
тільки незначна кількість якісно записаних оповідань 
з тих, які знаходяться в архіві Гомельського обласно-
го музею в м. Ветка. Особливістю є те, що вони два 
десятиліття досліджувалися в декількох селах Вет-
ковського району [8; 25; 26].

Мої опитування і літературні джерела вказують, 
що в сільських регіонах Білорусі обширні описи не-
видимих духів-господарів частіше можна було за-
писати в басейні річки Сож, де ці уявні істоти пред-
ставляються як люди, але одночасно можуть мати 
газоподібний вигляд. Українські матеріали показу-
ють, що на півдні ареал уявлень про людиноподіб-
них духів-господарів включає Волинь, де, згідно з 
записами Володимира Галайчука, домовик може бути 
невидимим, мати вигляд людини, і може з’являтися 
в газоподібному вигляді [4, c. 355—357].

У білорусів в кінці ХХ — на початку ХХІ ст. я 
і інші дослідники зафіксував такі назви для «неви-
димих людей»: «дабрахожия», «невидимі хазяїн», 
«хазяїн польовий, лісовий, домовий, водяний, дво-
ровий», «лісовичок», «домовичок», «домовик», «лі-
совик», «ляшук», «лісовий дідок», «лісовий дід», 
«лісовий дух», ці ж назви відомі з минулого і поза-
минулого століть [24, файлі Mscіslau, Kascukovіczy; 
14, с. 51, 59, 93—94, 141, 256; 2, с. 41, 35, 38, 43, 
263, 395, 398, 517; 8; 26].

Вже у назвах бачимо уявлення про сферу дії, про 
її характер — вони уявляються господарями; про їх-
ній вигляд — це люди, часто діди; про їхню невиди-
мість — вони невидимі і вони духи. 

Походження «невидимих людей»  
уявляються таким: 
1. На сході Гомельської області в 1990-ті роки я і 
місцеві дослідники Гомельського обласного музею в 
м. Ветка записали міфи і думки, що люди «видимі» 
і «невидимі» походять від одних батьків (від звичай-
них людей, від Адама, Єви, Ноя): «Видимих» бать-

ки показали богу (хрестили), «невидимих» не пока-
зали (не хрестили), наприклад такі: «Скільки види-
мих, стільки й невидимих» 1, «Зараз вже немає лісів, 
а все одно, людей скільки видимих, стільки невиди-
мих. I ось вони рідко кому здадуться. Якщо засну-
вався світ, один Бог брав собі, другий — собі. I, коли 
розділили, то той поховав. Саваоф сказав: «Їх ніх-
то бачити не буде». Вони і зараз є» [25]. Євдоким 
Романов записав цей міф в Мстиславськім повіті в 
кінці XIX ст. як підставу для того, щоб люди ходили 
«христосуватися» з духами-господарями на Велик-
день зі словами «Христос воскрес, хазяїн польовий, 
лісовий, водяний, домовий, польовий! З хазяйкою, 
з дітьми!» [14, c. 153]. Три билиці з цим сюжетом 
про появу «невидимих хазяїнів» записав в Смолен-
щині Володимир Добровольський в кінці XIX ст. [5, 
c. 87—89]. Аналогічне подання про невидимих лю-
дей «álfar» було записано в Ісландії в першій поло-
вині XIX ст. Йоном Арнасоном: «У якийсь момент 
Бог прийшов до Адама і Єви. Вони показали йому 
своїх дітей. Він запитав Єву, чи має вона, мати, біль-
ше дітей, ніж ті, які вона показала йому. Вона сказа-
ла ні. Але насправді вона не встигла домити деяких 
дітей і соромилася показати їх Богові, і тому схова-
ла їх. Це знав Бог, кажучи: «Те, що приховане від 
мене, повинно бути приховане від людей». Ці діти 
стали людьми невидимими і жити на пагорбах і ске-
лях. Звідти виходять альфарі, але люди прийшли від 
дітей Єви, яких вона показала богам. Людські люди 
ніколи не можуть бачити альфарів, якщо вони не хо-
чуть» [27]. Подібний міф записала О.В. Бєлова в 
1980 р. в російській Карелії [3, c. 130—131]. 

2. «Невидимі» люди походять від померлих ді-
тей [26] чи будь-яких померлих людей (с. Бабі-
чи, Чачерський район) [24, файл Чачэрск 2005]. 
Ареал таких уявлень включає історичну Волинь, 
відповідні записи зробив Володимир Галайчук [4, 
c. 355—357]. 

Зовнішній вигляд «невидимих людей»  
і їхнє життя
Зі слів інформатора випливає, що «невидимий хазя-
їн» ідентифікується за наступними ознаками:

1. Зовнішні вигляд, який може бути дивний для 
інформаторів. 
1 Записав автор від М. Кратянок в 1995 р., в. Неглюбка, 

Ветковський район Гомельської області.
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2. Дії незнайомої людини мають чарівний характер.
3. Незнайома людина, чоловікоподібна істота, 

тварина з’являється опівдні чи опівночі.
4. Незнайома людина, чоловікоподібна істота, 

тварина з’являється у місці, де зазвичай має госпо-
дарювати «невидимий хазяїн».

5. Людина чує незвичні звуки у лісі, де щось ляс-
кає, ніби пуга, або в хаті.

6. Вихор, буря можуть бути чимось незвичай-
ними, інформатор думає, що вони мають чарівний 
характер. 

7. Можливо, що «невидимого господаря» не мож-
на ідентифікувати, бо деякі природні явища, пта-
хи, звірі можуть бути чи можуть не бути ним, але 
людина мусить остерігатись [24, файлі Mscіslau, 
Kascukovіczy, Чачэрск 2005; 8; 26; 11, с. 187—206, 
210—212; 12, с. 211—228, 229—228; 13, с. 153]. 
Відповідні перекази про домовика подає Володимир 
Галайчук з Волині [4, с. 358—360]. В запису Євдо-
кима Романова з Сенінського повіту, надрукованого 
в 1889 р., лісовик стає котом, вовком, щоб покарати 
багатого завидливого брата [14, с. 91—93]. 

Інформатори не тільки уявляють, що духи-господарі 
мають людський вигляд, але й розповідають, що у них 
є села, господарство, діти, жінка. Є дороги, на яких їх 
зустрічали, часто, коли вони їхали на конях [8; 26]. У 
селі Неглюбка Ветковського району в 1995 році мені 
розповідали, що «невидимі люди» водять хороводи 
в певному місці «Чортів мошок» (від слова мох, там 
драглисте місце). Про ці ж хороводи записав Г.І. Ло-
патин. В одному з записаних ним оповідань розпові-
дається, що на ці хороводи ходила дівчина з села і за-
хворіла: «Ми грали ближче, а їх гульбище далі було. 
Одна відійшла від нас, вирушила. I стала вона сохну-
ти» [26]. Процесії на конях різних видів фейрі і їхні 
танці є одним з улюблених сюжетів в фольклорі Ір-
ландії і Британських островів [18, с. 161, 164], ста-
туетки ларів стародавніх римлян зазвичай мають ви-
гляд людини, яка танцює [19, c. 49, 51, 232, 313, зо-
браження 3, 9—12, 15, 23].

У записаній Є. Романовим билиці розповідається, 
що хлопець закохався і взяв заміж дочку «невидимо-
го хазяїна» — «гуменикову дочку» (від слова «гум-
но»). І коли вони гуляли на хрестинах в світі «невиди-
мих людей», то виявилося, що там він має таку ж ча-
рівну силу слова, як і духи-господарі в нашому світі. 
Герой розповіді здивувався вигляду жінки під час по-

логів, в результаті чого вона переламалася, але потім 
він зміг своєю думкою її зцілить [14, с. 90]. Легенди, 
де персонажем є дружина-фейрі, відомі у Франції і 
Нормандії з середньовіччя [18, с. 73—74]. На Бри-
танських островах [17, с. 135—137] про мандрівку 
дівчини в країну фейрі разом з коханцем-фейрі є ан-
глійська легенда «Фєйры-ўдавец», одним з мотивів 
таких уявлень є порушення табу [17, c. 161—165].

Отримання знань і допомоги  
від «невидимих людей»
Євдоким Романов в XIX ст. записав на півночі су-
часного Ветковського району: «Моя мати бачила лі-
совика, доброхочого. На людину схожий. Капелю-
шок, бриль біленький, і така свитка біленька, поясо-
чок на ньому червоний, постоли чорні. ... Якщо вже 
розпізнається з людиною, то буде сходитися з ним 
в лісі, в полі, і розповість: «від тебе: то так роби, а 
то так!» [14, с. 93]. 

На Смоленщині Володимир Миколайович Добро-
вольський записав наприкінці XІX ст. білицю про 
те, як мати прокляла дівчину, і та стала невидимою 
жити з лісовиком, і як вони з ним ходили по селах 
і допомагали людям [5, с. 78—81]. У 2006 році в 
д. Хальч Ветківського району я записав розповідь, 
що інформаторка отримала знахарські знання біля 
джерела від «невидимих людей» 2.

 Про те, що є «невидимі люди», які можуть допо-
могти, засновані ритуали при сівбі, вигоні корів на 
Юрія, зборі ягід, жнивах, проводах русалки тощо 
[24, файлі Mscіslau; Kascukovіczy; 11, с. 187—206, 
210—212; 12, с. 211—228, 229—228].

Так, Валентина Станіславівна Новак опублікува-
ла запис зі села Потапівка Буда-Кошелівського ра-
йону про те, що вигін на пасовище супроводжував-
ся замовляльною формулою: «День добрі тому, хто в 
цьому хліві. Є в цьому хліві дуб кудлатий — дід бо-
родатий. Святий Єгора по хліві мідною пугою кла-
цає, все злидні з цього сараю виганяє» [9, с. 59]. 
Аналогічний ритуал я записав у Хіславічськім райо-
ні Смоленської області. Він полягає в тому, що кла-
дуть хліб, сіль в чисту тканину в хліві, кланяються 
на чотири боки, і «Всіх просиш. Хазяїна домового, 
дворового, польового, водяного, лісового, їх хазяйок 
і діточок їх» [24, файл Mscislau].
2 Записав автор від Поліни Риковой в с. Хальч, Ветков-

ський район Гомельської області, 21.11.2006.
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У 1990-ті роки в Шумячськім районі Смоленської 
області записали, що останній кущ жита залишали 
для духа-господаря: «бороду робили польовому гос-
подареві, який доглядав, щоб жито добре росло, зер-
ні були гарні, щоб град не побив» [13, с. 153].

Зокрема, інформатор розповідає про те, як офіру-
ють, коли ходять у ліс. — Це часто зустрічається в 
оповіданнях тих, хто вірить в «лісового хозяїна»: «По-
кладіть лісовичку хліба. I покладемо хліба трошечки, 
сала, цибульки. (Що) їла сама, те й поклади» [24, 
файл Kascukovіczy]. Про те, що можна жати, свід-
чать смужки зі зламаними стеблинами жита, про які 
говорять, що це жито жне польовий господар: «Від 
Івана Купали іде вже зажин — це хазяїн поля, який 
їздить по полю. Він зажинає з Купали, і в житі видно 
такі стежечки — це зажин проїхав, зажав. Від Купа-
ли можна жниво співати» [10, c. 114], а також анало-
гічний мій запис у с. Бєлая Дуброва Кастюковіцько-
го району у 1999 році, в якому описано, що польовий 
господар перший починає жати, причому польовий 
господар має вигляд дідка в білому одязі, який живе 
в своєму будинку, і звідти приходить на поле. Зу-
стріч з ним приносить щастя, він показує, де і в яко-
му полі що сіяти: «Він хазяїн і зажинає. І ось так от 
знаєте, ось як відрізано. Рівненько, рівненько. Про 
того, хто цей зажинок дожне, тоді та щаслива люди-
на, хто знайде цей зажинок. [А говорили: хто він та-
кий, польовий хазяїн?] Ну по різному, знаєте. Ось го-
ворить хазяїн пройшов, зажиночок зробив. [А вигляд 
у нього якийсь? Дідок чи що?] Старичок, ні молодий 
же. Старичок пройшов, хазяїн. Молодий же хазяїн не 
буде. Дідок вже пройшов, зажиночок зробив. Стари-
чок. [А де він живе?] Він не в житі, а тоді уже якщо, 
то уже пішов до свого дому. Раніше такі були чутки, 
що і бачили цього старичка. Кажуть, такий малень-
кий, білі, кажуть, такі штани лляні, сорочка така до-
вга, і підперезаний такою краєчкою. Каже, старичка 
бачив, старичка бачив, хазяїна польового. [А то щастя 
його зустріти було?] Да, таке щастя. Хто його зустрі-
не. Так, той буде багато жити і багата раз він зустріне 
цього старичка. Ще такі чутки були, і що ось зустрів, 
бачиш його, а тоді він зник, його не видно, а розмо-
ву він веде. Ну ось передає що. Що там, і жито коли 
сіяти, коли збирати, який буде уражай. Ну це вже ну 
ось його ні бачу, а він вже так наказує. Розповідає, 
так. Ось ця буде так, на цьому полі не сійте жито, сій-
те на тому» [24, файл Kascukovіczy]. 

У 1882 році опублікована жнивна пісня з Гомель-
ського повіту, в якій жниці звертаються до польово-
го господаря як до божества:

— Добрий день господу богу,
Житу ядреному,
Хазяїну польовому!
— Здорово, здорово,
жниці молоді,
Серпи золоті! [7, с. 65—66].

У 1979—1982 роках фольклорист Олесь Лозко 
записів у Лельчицьким районі ритуал, в якому при 
першому вигоні корів на пасовище зверталися до «лі-
сового діда», щоб він пас тварин [2, с. 65]. 

Такий польовий автентичний запис зараз досить 
рідкісний. Частіше його можна знайти, наприклад, 
на українських інтернет-сторінках — про лісовика є 
і запис Миколи Зінчука з Чернігівщини (без зазна-
чення часу і місця запису) «Лісовик доглядає за де-
ревами, лісовими звірами» [23]. У Бельскім повіті 
Смоленської губернії в кінці XIX ст. С.М. Рачин-
ська записала замовлення, в якому невидимі господарі 
називаються царями: «Цар дворової! Цариця дворо-
виця! Твої дітки-царанята! Дарую вас і хлібом і сіллю, 
милуйте і ви моїх тварин, годуєте їх ярою пшеницею, 
поїти їх медової ситою... оберігайте їх від чужого дво-
рового, від чужого польового...» [16, с. 524].

Я та інші дослідники фіксувалися такі заходи, по-
рушення яких при взаємодії з «невидимими господа-
рями» може призвести до хвороби, які повторюють 
звичаєві норми людського суспільства: підтримувати 
подвір’я у чистоті, не переходити дорогу, де їздять не-
видимі, не спати на дорозі, не робити на цій дорозі пас-
кудства, не матюкатись, не зневажати, показувати до-
рогу, клопотатись про знайдене немовля, вітатись, за-
ходячи до господарства, хати «невидимих господарів» 
[8; 25; 26; 24, файл Kascukovіczy]. Тетяна Товстик в 
2003 р. записала уявлення про необхідність жертву-
вання домовику після побудови нового будинку перед 
переїздом господарів (с. Букча, Лєльчицький район) 
[1]. Ірина Казакова в Хотімським районі записала по-
казове судження про те, що влада духів-господарів над 
речами зі свого господарства не зникає тоді, коли час-
тина їхнього господарства потрапляє до господарства 
людини, наприклад, коли з дерева роблять річ, зв’язок 
продовжується, і вважається, що господар залишився 
пов’язаний з цією річчю, живе у ній. Тому зрозуміло, 
що важко було б знайти межу між домовиком, який 
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живе у дерев’яній хаті, і лісовиком, який залишився у 
деревині, у ликові [6, с. 107—108].

У ритуальних відносинах з «невидимими людьми» 
проявляється професіоналізація. Найчастіше пов’язані 
з ними замовлення були записані від знахарів, а та-
кож інформатори говорили про саме тих людей, які 
в місцевій культурі окреслюються словом «знає» і 
були знахарями, з ними успішно контактували. Од-
нією з найбільш розповсюджених ритуальних форм, 
пов’язаних з домовленістю з духами-господарями, є 
жертва, яку роблять знахарі: на певному перехресті 
доріг, або в лісі, в лісовій хащі кладуть хліб, ллють 
воду і кажуть своє прохання замовляннями. Цей ри-
туал називають «відніс» («аднос»). Найчастіше це 
прохання про вилікування хворого. Вважається, що 
«невидимі люди», як і звичайні чарівники, можуть як 
наслати хворобу, так і вилікувати [24, файлі Mscіslau; 
Kascukovіczy; Чачэрск 2005; 25; 26]. 

У стародавньому Римі храми були як невеликі 
присадибні, так і великі храми ларів, які будувалися 
на перехресті доріг. Деякі такі споруди в Італії дійшли 
аж до ХХ століття. Багато вівтарів знаходять під час 
археологічних розкопок, на них чітко видно зобра-
ження жертвоприношень ларам і домовим вужам [19, 
с. 116, 129, 139, 142, 279, зображення 5—16].

До сих пір в білорусів зустрічаються уявлення про 
трансцендентних людиноподібних істот, «в тому чис-
лі уявлення, що існує не тільки світ «видимих   лю-
дей», але і «невидимих   людей», «невидимих хазя-
їв» — духів-господарів. У дослідженому регіоні пра-
вильніше застосовувати до них поняття «невидимий», 
так як зазвичай вони не мають в описі інформаторами 
газоподібного виду, і коли інформатори їх описують, 
то вони проявляються або звичайними невидимими 
людьми невидимого світу, або специфічним станом 
людини після смерті, як русалка, «домовий хазяїн».

Відносно них використовується розширене понят-
тя «людини», в розряд якого включаються істоти, 
які в уявленнях нічим не відрізняються від людей, 
крім своєї невидимості або існування «в іншому па-
ралельному світі», і в нашому світі вони проявляти-
ся як через звичайний стан людини, так і через га-
зоподібний стан, часто пов’язаний з конвективними 
проявами цього газоподібного стану. Вони мають ро-
зум, але основне, що відрізняє їх від тварин, які та-
кож мають розум, це те, що вони займаються гос-
подарською діяльністю, як і людина, підтримують 

між собою соціальні зв’язки. Згідно з розповідями 
про ці істоти, люди можуть вступати з ними в різні 
соціальні, господарські відносини, як уявні, які іс-
нують в оповіданнях про відносини з ними, так і ді-
яльні, які мають форму ритуалів. 

Білоруські уявлення про «невидимих людей» скла-
дають, разом з західноєвропейськими, європейський 
ареал уявлень і культ «невидимих людей». Особли-
вістю східної частини цього ареалу, до якого входять 
білоруси, є зафіксована наявність жерців цього куль-
ту, які найчастіший проводять медичні ритуали.

Звідси доходимо висновку про існування в тра-
диційному світогляді білорусів такого розуміння осо-
би — це така розумна істота, яка підтримує різні со-
ціальні зв’язки і має невластиві з точки зору при-
родничих наук особливості: може впливати різними 
надприродними способами на інших і має властивість 
метаморфози, а саме зміни свого фізичного (невиди-
мість) і біологічного (людина-тварина) станів.

Дослідження присвячене традиційному розумінні 
білорусами особистості людини. Автор досліджує бі-
лоруські міфи та ритуали, оповідання та наводить ви-
слови інформаторів, пов’язані з «невидимими людь-
ми», «невидимими хазяїнами», «хазяїнами домовими, 
лісовими, польовими, водяними». Білоруські уявлен-
ня про «невидимих   людей» складають, разом з захід-
ноєвропейськими міфами про ельфів і фейрі, європей-
ський ареал уявлень про «невидимих людей». Згідно 
з розповідями про ці істоти, вони мають людську сут-
ність, підтримують між собою господарською і соці-
альні зв’язки. Люди можуть вступати з ними в різні 
соціальні відносини, як уявні, які існують в оповіданнях 
про відносини з ними, так і діяльні, які мають форму 
медичних ритуалів. Особливістю східної частини цього 
ареалу, до якого входять білоруси, є зафіксована наяв-
ність жерців цього культу. В традиційному світогляді 
білорусів особи — це така розумна істота, яка підтри-
мує різні соціальні зв'язки і має невластиві з точки зору 
природничих наук особливості: може впливати різними 
надприродними способами на інших і має властивість 
метаморфози, а саме зміни свого фізичного (невиди-
мість) і біологічного (людина-тварина) станів.
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Dzmitry Kanaplianikau

INCLUSION OF BELARUSIAN MYTHOLOGICAL 
CHARACTERS IN THE CONCEPT OF PERSON: 
«INVISIBLE PEOPLES» OR ELVES IN BELARUS
Belarusian traditional Personhood by studies the Belarusian 
myths and rituals, the stories and thoughts about fairies — «Van-
ishing People», «invisible peoples» — are researched. Belarusian 
myths and rituals about «invisible people», both with Western 
European myths about elves and fairies, create a European area of 
representations about «invisible people». The feature of the east-
ern part of this area, which includes the Belarusians, is the pres-
ence of rituals and priests of this cult. According to the stories 
about these beings, they have a human entities, support to each 
other, as well as with people, economic and social ties. The per-
son, by traditional Belarusians worldview, is social minded entity, 
and may have supernatural and metamorphosis property.
Keywords: Vanishing People, elf, fairy, Personhood, Person, 
European mythology, Belarusian mythology, deities of local, 
European paganism.

Дмитрий Конопляников

ВКЛЮЧЕНИЕ В КОНЦЕПТ ЧЕЛОВЕКА 
БЕЛОРУСАМИ МИФОЛОГИЧЕСКИХ 
ПЕРСОНАЖЕЙ: «НЕВИДИМЫЕ ХОЗЯЕВА» 
ИЛИ ЭЛЬФЫ БЕЛАРУСИ
Изучены традиционные представления белорусов о лич-
ности на основе белорусских мифов, ритуалов, быличек о 
«невидимых людях», «невидимых хозяевах». Белорусский 
миф и ритуалы о «невидимых людях» вместе с западноев-
ропейскими мифами об эльфах и феях создают европей-
ский ареал представлений о «невидимых людях». Согласно 
рассказам об этих существах, они имеют человеческие 
сущности, поддерживают друг с другом, а также с людьми 
экономические и социальные связи. Человек, по традици-
онному белорусскому мировоззрению, является социаль-
ной разумной сущностью и может обладать сверхъесте-
ственными свойствами и свойствами метаморфозы.
Ключевые слова: невидимые люди, эльфы, фэйри, лич-
ность, европейская мифология, белорусская мифология, 
духи-хозяева, европейское язычество.


