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ёю абумоўленых. MC, з аднаго боку, як універсальнае існуе ў якасці закона, 
прынцыпа арганізацыі кода як канкрэтнага і сінгулярнага і, з другога -  
выконваецца ў пэўных кодах самім актам іх уладкавання, арганізацыі. Таму 
гаварыць можна не пра рэдукцыю кода, сімвала да структуры, MC, ці наад- 
варот, а пра характар іх трансфарматыўных сувязей.
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УМ. СІВІЦКІ

МІФАЛАГІЧНА-АГРАРНАЯ ЛРАГМАТЫКА РУСАЛКІ 
Ў БЕЛАРУСКІМ ФАЛЬКЛОРЫ

Осмысливается архаическая мифологи
ческо-аграрная детерминированность мифо
логемы русалки. Анимистическо-земледель
ческая прагматика рассматривается при этом 
как основа включения образа русалки в се
мантическое поле сезонно-календарных кон
цептов растительности.

Archaic mythological-agrarian determinancy 
of mermaid's mythologema is considered in the 
article. Animistic-agricultural pragmatics is 
regarded as the basis of inclusion of mermaid’s 
image in the semantic field of seasonal-calendar 
concepts of vegetation.

Фальклорна-этнаграфічны комплекс русальнага тыдня (як правіла, вось- 
мы тыдзень пасля Вялікадня -  ад Тройцы да запустаў Пятроўскага посту 
(радзей -  тыдзень перад Тройцай); лакальныя назвы: траечны, духавы, сё- 
мушны, клечальны, зялёны, граны, праводны, крывы, купальны тыдзень, ру- 
сальніца, русалкі, траецкі май), фактычна завяршаючы веснавы цыкл кален- 
дара, функциональна напоўнены адначасова семантыкай заклінання летня- 
га красавання прыроды, што пацвярджаецца, прынамсі, не толькі прымерка- 
ванасцю ва ўсходніх славян пары з’яўлення русалак да часу красавання 
жыта і тэмай аберагання імі палёў, садзейнічання квітненню збажыны (“У 
жыті русалкі граюць, танцують, щоб цьвіло, щоб урожай быў, -  то оны гуля- 
ють” (ПА)), але і сувяззю міфалагічнага персанажа са жнівом: у вёсцы Крас
ная Дуброва Рэчыцкага раёна пераапранутую русалкай жанчыну “пускалі” ў 
жыта непасрэдна перад зажынкамі: “Яна па жыту ідзе, але штоб не таптала. 
Яна ідзе, а яе сустракаюць, і валасы ў яе длінныя па плячам. Эта ўжэ і ру
салка. Яе сустракаюць для таго, штоб харошы ўражай быў і на лета. А тады 
ўжэ бабы бяруць хлеб, сядуць і з’ядзяць ужэ і пачынаюць жаць. Жніво 
пачынаецца” (Фальклорна-этнаграфічная і літаратурная спадчына 2002, 
138). Бясспрэчны міфалагізм русальнай традыцыі, эпіцэнтрам бытавання 
якой з’яўляецца Усходняе Палессе, маркіраваны, аднак, не толькі ўключа- 
насцю яе ў семантычнае поле траецка-купальска-пятроўскага часу (гл. Агап
кина 2002, 368-369) (звяртае на сябе ўвагу асаблівая функцыянальна-тыпа- 
лагічная пераемнасць русальніцы з абраднасцю “ваджэння/пахавання Стра
ны”, прымеркаванай да Ушэсця, і купальскім святам), але і ўласна ўстойлі- 
васцю, жыццяздольнасцю архаічных уяўленняў пра русалак (Ліс 1998, 
79-80). Пытанне сутнасці феномена можа быць зведзена пры гэтым фак
тычна да вызначэння каляндарнай функцыянальна-генетычнай структуры і 
семантыкі міфалагемы русалкі: праводна-гіераходны і ў той жа час ства-
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ральна-заклінальны характар русальнага тыдня станавіўся адным з галоў- 
ных фактараў амбівалентнасці тэмпаральнага персанажа (істоты, з аднаго 
боку, сакральна-негатыўнай, шкоднай, страшнай, а з другога -  сакральна- 
пазітыўнай, станоўчай).

Вобраз русалкі на сінхронным зрэзе дастаткова неакрэслены, кантаміна- 
ваны (іншыя назвы ў беларусаў: русаўка, русяўка, расалка, росавка, казыт- 
ка, каўка, крыніца, вадзяніца, купалка, лесавіца, смалянка, німка, саўка, цы- 
цоха і інш.), што аформіла ў навуковай літаратуры некалькі канцэптуальных 
падыходаў да азначэння яго сутнасці (гл. Сівіцкі 2001, 334-337). Відавочна 
пры гэтым, што сканцэнтраванасць увагі пераважна на дэманалагічна-ма- 
ністычнай сутнасці русалкі (русалкі як наўі, русалкі як закладныя, нячыстыя 
нябожчыкі) не вытлумачвае феномена сутнасці яе міфалагемы, семіятычна 
больш шырокай і комплекснай. Прызнаючы факт пераемнасці ўяўленняў 
пра памерлых і русалак, нельга не звярнуць увагі на аўтэнтызм сувязі апош- 
ніх са стыхіямі прыроды (вадой, агнём-святлом, паветрам, зямлёй), культам 
ураджайнасці палёў і найперш з расліннасцю. Падкрэсліваючы пазнейшае 
паходжанне маністычных і дэманалагічных абрысаў персанажаў, Г.А. Барта- 
шэвіч, прынамсі, заўважае, што русалкі -  старажытныя боствы пладаноснай 
зямлі, апекуны і захавальнікі; даследчыца збліжае русалак з берагінямі, з 
уяўленнямі пра паміраючае і ўваскрасаючае боства прыроды (Барташэвіч 
1985, 154-175). Найбольш перспектыўным прадстаўляецца пры гэтым сіс- 
тэмны генетычна-функцыянальны погляд на міфалагему русалкі як спрад- 
вечнага духа расліннасці і ўраджайнасці палёў.

Ha раслінна-ўраджайную міфасемантыку славянскай русалкі ў свой час 
пераканаўча ўказала Л.М. Вінаградава. Развіваючы палажэнні Дз.К. Зяле- 
ніна аб адлюстраванні ў вобразе рысаў закладных нябожчыкаў, даследчыца 
прыйшла да заключэння, што сезонная актыўнасць русалак у вяснова-летні 
перыяд матывавана ўяўленнямі аб “прарастанні” ў тэты час у расліннасці 
душаў закладных “маладых” нябожчыкаў, што суадносіцца з універсальнымі 
для індаеўрапейскай міфалогіі архаічнымі ўяўленнямі аб вясновым абу- 
джэнні душ памерлых, “якія вясной вяртаюцца да жыцця разам з першымі 
кветкамі, пяшчотнай зелянінай пасеваў і квітнеючымі дрэвамі” (Виноградова 
1995, 250). Маністычнае дзявоча-жаночае аблічча сезонных персанажаў 
(“комплекс уяўленняў, звязаных з сезонным з'яўленнем разам з расліннас- 
цю") высвечвае ў вобразе русалкі, на думку Л.М. Вінаградавай, акрамя таго, 
каляндарна-земляробчы комплекс Персефоны (Виноградова 1995, 257). 
Вызначальна-першасным у міфасемантыцы русалкі з’яўляецца, на наш 
погляд, усё ж анімістычны земляробча-каляндарны аспект. Тэма з ’яўлення- 
“прарастання” ў расліннасці, як і тэма ўраджайнасці палёў, ладставовыя ў 
архетыпе персанажа, першапачатковае ўвасабленне ва ўсходнеславянскім 
фальклоры знаходзілі, па ўсёй верагоднасці, у кантэксце раннеземляробчых 
уяўленняў аб анімістычным духу збажыны, прэзентуючы як духа расліннас- 
ці, так і ўяўленні аб духу-творцы новага ўраджаю. Па павер’ях беларусаў, 
русалка -  яскравы анімістычны дэман расліннасці; параўн.: “Русалка, як 
прыдзе граная нядзеля, так і калышацца на бярозах. Калышацца і калышац- 
ца на бярозах" (Лапацін 2001, 89); “Тых русалочок можно ў день побачыть, 
як жыто йе. Як цвіткі ростуть по жытові” (ПА). Прымеркаванасць часу актыў- 
насці пераважна да Зялёных свят, перыяду прыроднага буяння расліннасці, 
высвечвае ў русалцы, наогул, рысы своеасаблівага зялёнага дэмана (па- 
раўн. з вобразам русалкі ў зеляніне: “3 зелёнымі распушчэнымі косамі де- 
вушкі. B зэлэні одеты” (ПА)) як увасаблення жыццятворных вегетатыўных 
патэнцый расліннасці, прагматыкі прыродна-прадукавальнага росту-вегета- 
цыі. Паказальная пры гэтым акрэсленая ў русальных-праводных песнях 
функцыянальная тыпалогіка “провадаў русалкі” да культурных (жыта/капус- 
ты) і прыродных раслінных локусаў (“у цёмны/шчыры бор”, “у зялёну дубро-
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ву”, “да грушкі”, “у цёмны лясок” і г. д.): “[Правяду русалку] У зялёну дубро
ву, // У ядраное жыта, /V Рана-рана, // У ядраное жыта. i i У ядраном жыце // 
Там русалцы ж ь іц і” (Веснавыя песні 1979, 222-223]; ТІравяду русалку ў ка
пусту, // А сама вярнуся ў хату пусту. /7 Правяду русалку з лесу, // Рана-рана, 
з лесу, // 3 лесу да ў ядраное жыта. // Вот там ёй і жыці” (Памяць 1998, 351). 
Аб яскравай гаспадарчай матываванасці міфалагемы русалкі ва ўсходне- 
славянскім фальклоры сведчыць, акрамя таго, і шчыльная сувязь апошняй з 
локусам жыта; русалкі ў полі, паводле ўяўленняў пінчукоў, не любяць ніяка- 
га збожжа, акрамя жыта, дзе качаюць яйкі на Наўскі Вялікдзень (Булгаков
ский 1890, 189). Параўн. з вобразам русалкі-“саламянага духа” як анімістыч- 
най эманацыі плоднай жытняй нівы: херсонскія русалкі ў жыце рагочуць і 
крычаць: “Ух, ух! Солом'яний дух. Мене мати спородила, некрещену поло
жила” (Зеленин 1995, 190); па павер’і, “як жыто две неділі колосіцца, две 
неділі цвітэ i две неділі cnee -  у гэто врэмья русалкі ў жыце. А як пожнуть 
жыто, то русалок нема” (ПА); “<русалкі> у тое врэмья, як жнуть, появлялысь" 
(ПА). Асноўнай функцыяй палескай русалкі, паводле Л.М. Вінаградавай, 
з’яўляецца менавіта ахова квітнеючых палёў збажыны, садзейнічанне рос- 
квіту I ўраджаю (Виноградова 1986, 101). Вобраз русалкі, якая праследуе, 
заказытвае (сяляне-беларусы Лашанскай воласці Гродзенскага павета ве- 
рылі, што калі падчас красавання русалка натрапіць на чалавека ў жыце, то 
ў любым выпадку заказыча яго рукамі і цыцкамі да смерці -  і сама засмяец- 
ца (Шейн 1902 III, 317)), рэжа і забівае ў жыце (“Росаўкі замецілі чалавека, 
пабралі жалезныя пранікі і забілі ў жыце”) (Тураўскі слоўнік 1982 II, 153), у 
сувязі з гэтым можа быць вытлумачаны не толькі дэманалагічнасцю, але і 
архаічнай ахоўна-аберагальнай міфасемантыкай персанажа.

Сінкрэтычнае паяднанне анімістычна-аграрнай прагматыкі русалкі з уяў- 
леннямі аб сезоннасці цыклаў расліннасці склала аснову гранічна-пераход- 
най каляндарнай міфэсемантыкі вобраза. Тэмпаральны персанаж набываў 
пры гэтым як абрысы сезоннага духа вясны-лета, так і яскравую парадыгма- 
тыку міфалагічнага комплексу Персефоны.

Уяўленні пра русалку як гранічна-пераходнага, сезоннага дамана вясны- 
лета, пік актыўнасці якога, згодна з геакліматычнымі цыкламі расліннасці ў 
арэале рассялення славян, прыпадае якраз на траецка-купальска-пятроўскі 
час, выразіліся ў канцэптах хтанічнасці (параўн. з павер'ямі аб з'яўленні на 
русальным тыдні ваўкоў, з міфалагемай русалкі-чарвяка, павука, жабы), 
пачварнасці (гл. перасцярогі аб зачацці і нараджэнні пачварнага патомства 
людзей і жывёл; цяжарнай жанчыне нельга працаваць на русальным тыдні, 
інакш у яе народзіцца ўрод (Жыцця адвечны лад 1998, 59)), сухасці (па- 
раўн.: па павер’і з Чарнігаўшчыны, у “Сухый чэвэр <чацвер пасля Тройцы> -  
русалочка пэрэсушуюця і ховаюця у могілу. Провожаюць русалок” (Матери
алы 2001, 335)), мечанасці (параўн.: русалкі ламаюць жыта, мецяць -  “куса- 
юць" вывешаную на вуліцы бялізну, пакідаюць раны на целе чалавека: па 
павер’і, “у русаўкі жэлезные цыцкі і косы роспушчэны, гэтымі цыцкамі сколе 
цебе” (Тураўскі слоўнік 1985. IV, 336)), табуіраванасці русальскага часу. 
Пра міфасемантыку касмічнай хаатычнасці каляндарнага кантынууму яс- 
крава сведчаць асаблівыя перасцярогі і забароны на выкананне пачыналь- 
на-стваральных, у тым ліку палявых работ: вынікам парушэння быў гнеў ру- 
салак, неўраджай, нараджэнне няправільнага патомства, актывізацыя хта- 
нічных сіл. Параўн.: на Палессі на Розыгры “нэйшлы в огород, бо тоўды ўсё 
розыдеця і ўрожаю нэ будэ” (Агапкина 2002, 366); “Будаваць дом паміж Ду- 
хавым днём і Пятровым непажадана -  будзе заводзіцца розная нечысць: 
прусакі, тараканы, цвыркуны, клапы і інш...” (Романов 1912, VIII, 314); у 
былой Смаленскай губерні на русальным тыдні працавалі з раніцы, а ад 
паўдня зусім нічога не рабілі; увесь тыдзень стараліся пазбягаць наступных 
работ: не аралі, не сеялі, не вілі вяровак, не вязалі бароны, не пралі, не
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гарадзілі платоў; згодна з павер’ем, “хто будзе араць у тэты тыдзень -  у таго 
скаціна будзе гінуць; хто будзе сеяць -  у таго градам паб’е хлеб; хто будзе 
прасці воўну -  у таго авечкі будуць круціцца; хто будзе гарадзіць плот, віць 
вяроўкі, вязаць бораны -  той змарнее і таго сагне ў дугу, дзеці ў тых, хто па- 
рушыў русальны ці крывы тыдзень, нараджаюцца ўродамі; прыплод жывёлы 
ў тых гаспадароў бывае ненармальны” (Жыцця адвечны лад 1998, 599). 
Гранічна-пераходны характар русальнага тыдня трансліруе і канцэпт “кры- 
візна" часу. Граны тыдзень як перыяд найбольшай актыўнасці русалак адно- 
сіцца да так званага няправільнага, “крывога" часу, небяспечнага часу ка- 
ляндарнага пераходу (гл.: хранонімы чацвярга на граным тыдні і самога 
тыдня адпаведна Крывы чацвер i Крывая нядзеля; “увесь сёмушны ці 
клечальны тыдзень сяляне, -  па звестках Е.Р. Раманава, -  шануюць як i Ka- 
ляды" (Романов 1912. VIII, 203). Параўн. з каляндарна-міфалагічнай рэгла- 
ментаванасцю калядных “крывых ”). Канцэпт крывізны відавочна ўвасобле- 
ны ў вобразе “крывой" русалкі (русалкі сядзяць “на крывой бярозе, на кры- 
вой дарозе"; русалку i яе рытуальнае чучала называюць “крывушай”, “кры- 
вухай”, “крывой”; “Дзеўкі пойдуць гуляць, і русалкі ходзюць і крыўляюцца, i 
ламаюцца. Дзеўкі гуляюць, так нажом чырцюць кругом -  яны тада не чапа- 
юць” (Лапацін 2001, 89)). Касмічная “крывізна” выступав і як вынік парушэн- 
ня перасцярог і забарон русальнага тыдня: “Ад Сёмухі аж да наступнай 
нядзелі ніводзін з сялянаў ні платоў не гародзіць, ні бараны не робіць -  іна- 
чай гневаліся б русалкі. Яны помсцяць свойскай жывёле: у тых гаспадароў, 
хто правініўся, нараджаецца жывёла з крывымі галовамі ці нагамі" (Жыцця 
адвечны лад 1998, 598). Увасабленнем міфасемантыкі гранічна-пераходна- 
га, сезоннага дэмана з’яўляецца, па ўсёй бачнасці, і здольнасць русалак на- 
сылаць/лекаваць розныя хваробы (“Як тую русаўку стрэтыш, то можут хоро- 
бою наградыты” (ПА); “Ад жудасных русалчыных позіркаў тыя, хто іх бачыў, 
адразу назаўсёды скрыўляліся” (Зямная дарога 1999, 563)), што ў балкана- 
славянскім арэале разгорнута ў шырокі каляндарна-абрадавы комплекс (па- 
вер’і-засцярогі ад русаліяў; забарона наведваць месцы, дзе расце ўпада- 
баны русаліямі росен; рытуальныя абходы дружын мужчын-русальцаў, якія 
выганялі хваробы шумам і экстатычнымі танцамі над хворым -  “да га напус- 
те русагьё' [каб яго адпусцілі русалкі]; звычай адводзіць хворых спаць под 
росен, на русалска поляна; збор лекавых траў у русальскі перыяд і інш.). 
Магчыма, біццё рытуальнікаў крапівой у русальных абрадах беларусаў мае 
аналогіі з балканаславянскімі ўяўленнямі пра скураныя русальскія хваробы: 
балгары ў Банаце, прынамсі, верылі, што злыя духі ресаре, якія з’яўляюцца 
пасля Тройцы, могуць апячы дзяцей; каб аберагчы, апошніх напярэдадні 
з’яўлення духаў злёгку сцёбалі крапівой (Агапкина 2002, 364-365). У русаль- 
най традыцыі беларусаў крапіва найчасцей інструмент негатыўнай агрэсіі 
русалак: паводле О. Кольберга, на Беларусі ў адзін з дней Зялёных свят 
люд збіраўся па гаях, прылеглых да жытніх загонаў; дзяўчаты, варожачы на 
шчасце сваё і бліжніх, вілі вянкі з бярозы, спявалі русальныя песні і весялілі- 
ся, пасля чаго скакалі каля дрэў і пляскалі ў ладкі; тым часам найстарэйшая 
з кабет садзілася на зямлю з пуком крапівы, прывязанай да кія, прыкідва- 
лася, што прала і задрамала, але ў той час як дзяўчаты, узяўшыся за рукі, 
танцавалі вакол яе і спявалі, нечакана зрывалася, падскоквала што найвы- 
шэй, і крыўляючыся, сцёбала танцорак крапівой па руках, ганяючыся за імі 
(Земляробчы каляндар 1990, 209); у вёсцы Каплічы Калінкавіцкага раёна 
Русалку “вялі па дзярэўне, а патом у жыта, там спяваюць і кладуць агонь. 
Хлопцы і дзеўкі прыгаюць чэраз яго, а русалка ловіць іх. Калі паймае, то 
апячэ крапівою” (Новак 2001, 174) (параўн. у рускіх (ярасл.): на Крапивное 
заговенье -  у апошні дзень траецкага тыдня хлопцы сцёбалі адзін аднаго 
крапівой ці бярозавымі галінкамі, так што на целе заставаліся чырвоныя 
плямы і прышчыкі накшталт крапіўніцы (Агапкина 2002, 365)). Разам з тым 
крапіва і лекавы сродак русалкі: у вёсцы Зашчоб'е Рэчыцкага раёна пры
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“провадах” персанажа людзі выходзяць з двароў і далучаюцца да Русалкі, 
каб правесці яе з вёскі; Русалка ж абавязкова б’е прысутных “жгучаю кра- 
півой па суставах, каб не балелі, па целе, каб не хварэлі” (Новак 2001, 172).

У кантэксце міфасемантыкі пераходнасці вераемна разглядаць матыў 
“пакрывання русалкГ, рытуалы вывешвання на граным тыдні адзення для 
русапак. Параўн.: “От у кого деўочкі помірають малія, заўсегда гуляють на 
эту. Наўска Тройца назыўаецца, после Тройцы чэтвер. To ўыносяць одэжу, 
ўэшають где на дўоре, это русалочкі будуть по жыту гулять (на ноч это 
ўэшають), оны у ноч гуляють па жыту і эту то одежу накладають. Моя маті 
ўіносіла, она бало на грушу поўэшае. Это, ка, моі деўочкі прідуть, да будуть 
убірацца да по жыту гулять” (Столінскі раён) (Материалы 2001, 329). Згодна 
з вераваннямі пры сустрэчы з русалкай на яе абавязкова трэба штосьці 
накінуць: хусцінку, кусок палатна i да т. п., -тады  яна не зачэпіць; русалка, у 
павер’і, выказвае падзяку жанчыне за прыкрыванне фартухом яе соннага 
голенькага дзіцяняткі (Шейн 1902, III, 317). Як паказаў А. ван Геннеп, матыў 
пакрывання можа быць трактаваны як пераходны канцэпт аддзялення, зак- 
ліканы выключыць кантакт з тагасветна-сакральным (Геннеп 1999, 153). Xa- 
рактэрная ў гэтым сэнсе ў прыведзеным павер’і заўвага аб начным (“на ноч 
это ўэшають”), г. зн. скрытым ад кантакту з “гэтым” светам, гулянні ў жыце 
рытуальна пакрытых русалак. Распушчаныя валасы, апушчанасць валасамі 
(“<русалкі> Люді как женшчыны, толькі валаса дпінные растрепаны. У лесі 
жывуть, на могілках, на кладбішчах. Голые, касматы-раскосманы” (ПА); на 
Буда-Кашалёўшчыне пры “провадах” “самай галоўнай русалкай выбіраюць 
тую дзяўчыну, у якой доўгія валасы; валасы -  па плячах, вялікі вянок -  на 
галаве...” (ФА)), відаць, таксама можа выяўляць у русалцы абрысы перса
нажа пераходнага часу. Параўн. з распусканием касы маладой на вяселлі; з 
распусканием валасоў у варожбах і чарадзейскай практыцы; пасля смерці 
бацькі ці маці дочкі на знак жалобы на працягу 6 тыдняў носяць валасы 
распушчанымі па плячах (Радченко 1888, XVII). Матывы “пакрывання" руса
лак, вывешвання для ix адзення, распускання/апушчанасці валасамі выраз- 
на карэліруюць пры гэтым з тэмай вяснова-летняй аголенасці-апранання 
зямлі ў новую расліннасць.

Парадыгматыка міфалагічнага комплексу Персефоны выразілася ва 
ўяўленнях пра мацярынства русалкі (комплекс Дэметры -  Персефоны) (Ci- 
віцкі 2001, 338-339), знайшла адлюстраванне ў абрадзе “провадаў русалкі” 
(напр.: разрывание вянкоў, зеляніны, адзення персанажа = разрывание са
мой русалкі; падваенне персанажа (гл. Сівіцкі 2001, 354-362)), а таксама 
можа быць суаднесена з некаторымі матывамі русальных песень (“Пасею я 
руту”, “Пташка-канарэйка, падляці й угору”) i семантыкай прымеркаванага 
да русальніцы карагода “Васілёк” (гл. Сівіцкі 2001, 340-342). Пэўная абстра- 
гаванасць у сучаснай рытуальнай практыцы русальніцы гэтых вербальна- 
акцыянальных тэкстаў, магчыма, сведчыць якраз аб архаічнасці іх зместу, 
яго міфалагізме.

Архаічная анімістычная земляробча-каляндарная міфалогіка русалкі, 
безумоўна, ускладнялася кантэкстнай сацыякультурнай сітуацыяй, што ў 
раннехрысціянскі час праявілася ў моцнай негатыўнай дэманалагізацыі і ма- 
ністызацыі персанажа. Так што міфалагема русалкі застаецца надзвычай 
амбівалентнай, актуальна паядноўваючы ў сабе другасную сацыякультур- 
ную дэтэрмінаванасць з першапачатковай земляробча-капяндарнай семія- 
тызацыяй (“Русалку побачыты, то наказание чоловіку, то Бог наказуе його” 
(УЗ, вёска Новае Раматова Маларыцкага раёна) і “Русалок не называють 
нэчыста сіла, та людына гцасліва, шо іх побачіть” (ПА)).

Аўтар выказвае ўдзячнасць за дапамогу ў падрыхтоўцы артыкула 
навуковаму кіраўніку, доктару філалагічных навук, прафесару А.С. Фядосіку.
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С к а р а ч э н н і

ПА -  Палескі архіў Інстытута славяназнаўства і балканістыкі PAH (матэрыялы, змешчаныя ў 
выданні: Виноградова Л.Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. 
M., 2000).

УЗ -  уласныя запісы аўтара.
ФА -  Фальклорны архіў Буда-Кашалёўскага РДК.
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О.А. ЛАВШУК

РЕЦЕПЦИЯ РУССКОЙ ПОЭЗИИ В ПОЛЬШЕ НА РУБЕЖЕ XIX-XX вв.

Рассматриваются формы популяризации 
русской поэзии на страницах польских жур
налов начала XX в. -  рецензии и статьи о ли
тературной жизни России, а также переводы 
как важнейший источник, свидетельствующий 
об интересе к русской поэзии в то время. 
Представлены наиболее выдающиеся кри
тики и переводчики (например, Т. Налепинь- 
ский и Л. Бельмонт).

The forms of popularization of Russian po
etry in polish journals, reviews and articles about 
literary life of Russia and also translations as the 
most important source of interest to the Russian 
poetry at that time are considered in the article. 
The most prominent critics and translators such 
as T. Nalepinski and L. Belmont are repre
sented.

Во второй половине XIX в. интерес к русской литературе концентриро
вался прежде всего на прозе. Рубеж веков, по словам польского исследова-
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