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Русалка - адзш з самых вядомых персанажау беларускай народнай дэманалогй. Мы сустрака- 
емся з !м у вераваннях, бьшчках, абрадавых песнях, у малых жанрах, а таксама у забабонах калян- 
дарнага характеру. У распараджэнш навукоуцау маецца дастаткова шырокая база сабранага матэ- 
рыялу, яю датычыць вобраза русалк!. Дзякуючы назапашанаму матэрыялу з’явыася магчымасць 
сктэматызацы! матывау русалк! у славянсюх вераваннях i фальклоры, правядзення 
супастауляльнага анал!зу гэтых матывау у розных славянсюх традыцыях i, шырэй, новага асэнса- 
вання рол! народнай дэманалогй ва усёй ыстэме м!фалапчнага светапогляду славян. Спышмся на 
м!фалапчных уяуленнях палешукоу пра русалку.

Паводле народных уяуленняу русалк!, як i !ншыя м!фалаг!чныя персанажы уяуляюцца народ
най свядомасцю щ у чалавечай inacraci, ц! здатныя станавщца чалавекам, каб здзяйсняць пэуныя 
дзеянш сярод людзей. У мнопх м!фалаг!чных аповедах падкрэсл!ваецца “нячыстая” прырода па- 
мерлых, яюя станавййся русалкам!. Так, л!чыл!, што русалкам! магл! быць дзяучышй, памерлыя да 
хрышчэння, маладыя, памерлыя падчас вяселля, дзяучаты-тапельнщы, а таксама дзяучаты, як!х 
праклял! ix мац!, тыя, хто нарадз!уся, памёр щ устуту у шлюб на русальным тыдн!. На Пйппчыне 
верыл!, што кал! колькасць абмываючых будзе няцотнай, памерлы стане русалкай. На Палесс! 
!снуюць павер’! аб тым, што яны з’яуляюцца ноччу, пужаюць людзей, могуць адб!раць у кароу 
малако, здольныя прадказваць будучыню, заплятаюць каням грыву альбо ганяюць ix ноччу да па- 
шы i г. д. Па гэтых прыкметах русалк! збл!жаюцца з ведзьмай, дамавйсом, лесавйсом.
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Прышсаная русалкам здатнасць здзекавацца з людзей можа шчым не матывавацца, а 
уваходзщь у спектр ix “полтэргейстных” паводзш як “неспокойных духау”, г. зн. абумоул!вацца 
унутранай сутнасцю персанажау як нячыстай сшы, Часцей за усё падкрэсл!ваецца, што русалю 
актыв!зукщца пры святле месяца. Яны выварочваюць рыбацюя сетю, наб!ваючы ix щнай, выры- 
ваюць вёслы у рыбакоу. У адрозненне ад вадзяшкоу i лесавжоу, русалю не уступаюць у 
“дамоуныя адносшы” з чалавекам: тэта вельм! небяспечная для людзей нечысць [1, с. 135]. Агуль- 
най рысай русалак i ведзьмау з’яуляецца ix здольнасць змяняць сваё аблАчча, ператварацца у саба- 
ку, кошку, каня, пэуных птушак. “Русалки в кота и в собаку могут перекидываться... Як кошка 
бежыть на Русалны тыждзень в ночь - не копни ногой и ничего не делай, никого ночью не трогай: 
заслабнеш, умреш... то усёрусауки” (ПА, Курчыца, зап. Е. Макшмавай) [2, с. 105].

Па народным павер’ям, засцерагчыся ад уздзеяння русалак можна тым! ж сродкамц што i ад 
пинай “нячыстай илы”: перш за усё чытаннем малггвау, замауленш, а таксама з дапамогай палы- 
ну, часнаку i цыбул! (верыл!, што паху гэтых раслш русалю не выносяць). Сродкам абароны ад 
русалак, як i шшых дэманалапчных icTOT з’яуляюцца таксама розныя метал!чныя предметы.

Русалка, звязаная са светам памерлых, асэнсоуваецца як ютота амб!валентная. Яна здатная 
быць i добрай, i злой, i станоучым, i адмоуным духам у залежнасщ ад абставш, - i усё тэта у межах 
адной традыцьп (палескай). Таму, магчыма, русалак, як i “нячыстых” памерлых баялюя, 
асцерагалюя, iMi страшыл! дзяцей. Разам з тым ix як духау плоднасщ, апекуноу агародау i шу, а 
таксама як душау памерлых шанавал!, чакал!, запрашал!, “выклжалГ’ (нават у сучасным фалькло- 
ры). У сучасных рытуалах выклжання русалю тэты м!фалапчны персанаж цесна звязаны з воднай 
стьлояй, напрыклад: “Каб выклжаць русалку: трэба узяць банку паулггрову, налщь туды вады. Пе
тым узяць расчоску тую, якой расчэсваецца хлопец. А тэта усё павшна рабщь дзеука, а не хлопец. 
Расчоску пакласщ у банку з вадой. Паставщь банку пад ложак. I уночы, у 12 гадзш, выйдзе русал
ка” (ФЭАБ*; в. Хотамель Столшскага р-на Брэсцкай вобл.).

У заключэнне адзначым, што з русалкам! звязаны цэлы шэраг м!фалаг!чных уяуленняу, 
абярэгау, ахоуных актау, мнопя з яюх захоуваюць вербальны кампанент. У болынасщ выпадкау 
русалю надзяляюцца шкадл1вым! функцыям!, а не агульнапатранажнымй Перыяд ушанавання ру
салак - адна з ключавых дат календаре. М1фалапчныя вераванш, звязаныя з русалкай, працягва- 
юць функцыянаваць i служишь крынщай прадукавання рознага роду праза!чных тэкстау i 
рытуалау тыпу прыведзенага вышэй “выклжання”.
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