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Свет насякомых з’яуляецца адным з сiмвалiчна i аксiялагiчна знач-

ных фрагментау рэчаiснасцi, як аб’ектам, так i сродкам катэгарызацыi

ды iнтэрпрэтацыi свету адпаведна пэунай стратэгii. Дзякуючы важка-

му уплыву на жыццë чалавека i спецыфiчнаму комплексу назiраль-

ных i прыпiсаных якасцяу гэтыя шматлiкiя прадстаунiкi фауны семiя-

тызуюцца, ацэньваюцца, надзяляюцца шырокiм спектрам сiмвалiчных

значэнняу i функцый, утвараючы энтамалагiчны код мiфапаэтычнай

мадэлi свету, праз якi транслюецца значны пласт этнакультурнай iн-

фармацыi.

Насякомыя у славян выступаюць ва усiх асноуных жанрах трады-
цыйнай народнай культуры – у вербальных тэкстах (павер’i, легенды,
казкi, песнi, замовы, загадкi, прыказкi, прымаукi, фразеалогiя i да т.п.),
рытуалах, забаронах, гульнях, у сiстэме прыкмет i варожбау, сiстэме
снабачанняу, у аповедах пра вандроукi душы (у яе замагiльным iснаван-
нi, падчас сну, ператварэннях чарадзеяу i iншых метамарфозах духау);
яны выкарыстоуваюцца таксама для прыгатавання лекау i ‘зелля’. Скан-
цэнтраваныя фразеалогiяй дыялектау i лiтаратурных моу мiфалагiчныя
уяуленнi гэтага кола жывуць у лiтаратуры новага часу, дзе захоуваюць

1 Гэтае даследаванне праведзена у межах задання “Зоологический код белорусской
традиционной духовной культуры (по записям ХIХ–начала ХХI вв.)”, якое выконва-
ецца па Дзяржаунай праграме навуковых даследаванняу “Экономика и гуманитарное
развитие белорусского общества”, № дзяржрэгiстрацыi 20160897 ад 13.04.2016 г.
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не толькi свае уласна семантычныя (сэнс вобраза), але i структуруючыя
(месца у тэксце) функцыi2.

Таму зразумела, што шматлiкiя аспекты семантыкi i функцы-

янальнасцi энтамалагiчных вобразау i адпаведнай лексiкi славян-

скай народнай энтамалогii неаднойчы станавiлiся прадметам дасле-

давання беларускiх i замежных лiнгвiстау, этналiнгвiстау, этнолагау,

фалькларыстау. Найчасцей “энтамалагiчная” праблематыка закрана-

ецца у сувязi з аналiзам заонiмау i вобразау жывëл у цэлым. У шэрагу

прац фальклорна-этналагiчнага i этналiнгвiстычнага кiрункау разгля-

даецца сiмволiка асобных насякомых, прадстауленая у розных вiдах

i жанрах народнай культуры славян. Расiйскi этналiнгвiст Ю. Кры-

вашчапава – даследчык рускай энтамалагiчнай лексiкi – склала бi-

блiяграфiю па славянскай народнай энтамалогii, да якой мы зробiм

адсылку3. Адзначым толькi, што прысвечаныя насякомым сцiслыя ар-

тыкулы беларускiх вучоных Ю. Янкоускага, Л. Салавей, У. Лобача,

С. Санько i iнш. прадстаулены у энцыклапедычным слоунiку “Мiфа-

логiя беларусау”. Т. Валодзiна звярнула увагу на мiфалагiчны вобраз

камара4.

Глыбока i ëмiста, на аснове сучаснага метадалагiчнага пады-

ходу да вывучэння традыцыйнай заасiмволiкi комплекс народных

уяуленняу славян пра клас насякомых, у тым лiку лëтаючых кусаю-

чых кузурак, рэканструюецца у манаграфii А. Гуры “Сiмволiка жывëл

у славянскай традыцыi”5. З улiкам дасягненняу папярэднiкау расiй-

скi этналiнгвiст распрацавау дэталiзаваную схему аналiзу заавобраза

i ахарактарызавау асноуныя вобразы жывëл (i адначасова цэлых груп

i класау) славянскай народнай традыцыi. Акрамя агульнай класiфi-

кацыi прыкмет, А. Гура прапанавау культурныя “партрэты” пэуных

жывëл (у тым лiку насякомых), што дазваляе убачыць як спецыфiку

кожнай жывëлы, так i усю народную сiстэму трактоукi жывëльнага

2 О. А. Терновская, К описанию народных славянских представлений, связанных
с насекомыми. Одна система ритуалов изведения домашних насекомых, [в:] Славян-
ский и балканский фольклор. Обряд. Текст, Москва 1981, с. 139.
3 Ю. А. Кривощапова (Составитель), Славянская народная энтомология (из-
бранная библиография), [в:] Проjект Растко [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.rastko.rs/rastko/delo/12152. – Дата доступа: 22.3.2019.
4 Т. Валодз iна, Камар, [у:] Мiфалогiя беларусау. Энцыклапедычны слоунiк, Мiнск

2011, с. 217–218.
5 А. В. Гура, Символика животных в славянской народной традиции, Москва

1997, 912 с.
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свету у цэлым. Ëн, на думку даследчыка, размяркоуваецца на та-

кiя класы, як дзiкiя звяры, гады, насякомыя, птушкi i рыбы. Пры

гэтым насякомыя слушна разглядаюцца у складзе класа гадау. Асоб-

ныя часткi манаграфii прысвечаны сiмволiцы насякомых, якiя лëтаюць

i кусаюць, хатнiх кузурак i iнш. Ацэньваючы прадуктыунасць та-

кога падыходу, адзначым, што ëн мае несумненную значнасць пры

даследаваннi заасiмволiкi, у тым лiку энтамалагiчнага кода канкрэт-

ных этнiчных традыцый, у прыватнасцi беларускай. Прадстауленая

у грунтоунай манаграфii А. Гуры схема задае каардынату этналiнг-

вiстычнага вывучэння вобразау кузурак i iншых жывëл, стымулюе

тэарэтычную рэфлексiю як у галiне сiстэмнага даследавання кодау

культуры увогуле, так i энтамалагiчнага кода i яго чыннiкау у тра-

дыцыйнай духоунай культуры беларусау у прыватнасцi. Пры гэтым

прыведзеныя у працы А. Гуры грунтоуныя меркаваннi наконт мiфала-

гiчнай сiмволiкi кузурак патрабуюць развiцця на беларускiм фальклор-

на-этнаграфiчным матэрыяле рознага характару, у тым лiку сабраным

у апошнiя гады у розных рэгiëнах Беларусi.

Адзначым таксама, што да цяперашняга часу не праведзена ком-

плекснага этнасемiятычнага вывучэння энтамалагiчнай сiмволiкi бе-

ларускага фальклору, рэканструкцыi энтамалагiчнага кода традыцый-

най духоунай культуры беларусау.Мэта гэтага даследавання – этнасе-

мiятычная характарыстыка вобраза камара як чыннiка энтамалагiчна-

га кода традыцыйнай духоунай культуры беларусау. Паколькi трады-

цыйная духоуная культура вызначаецца iнтэгральнасцю i сферу функ-

цыянавання энтамалагiчнага кода складаюць фальклорныя жанры (па-

вер’i, легенды, казкi, песнi, замовы, прыказкi, прымаукi, загадкi i iнш.),

абрадавыя практыкi, лексiка i фразеалогiя, гэтыя узаемаузгодненыя

каналы трансляцыi этнакультурнай iнфармацыii з’яуляюцца аб’ектам

прапанаванага даследавання.

Як i у iншых традыцыях славян, у беларусау камары, мухi, авад-

нi, мошкi – негатыуна успрымаюцца (iншую рэакцыю на такi знешнi

раздражняльнiк, як лëтаючыя кусаючыя насякомыя, крывасмокi, цяж-

ка уявiць), лiчацца нячыстымi iстотамi, як адмысловая “антыкаштоу-

насць” улучаюцца у клас гадау (збiральныя абазначэннi насякомых,

якiя лëтаюць i кусаюць людзей i свойскую жывëлу, утвараюцца на ас-

нове слоу з семантыкай ‘нешта гiдкае’ тыпу *gad-, gnus-) i надзелены
шэрагам сiмвалiчных значэнняу.

Вялiкая колькасць i “усюдыiснасць” камароу-крывасмокау, якiя

надакучалi чалавеку i у хаце, i на адкрытай прасторы (у чарадзейных

казках герой, кладучыся спаць, не тушыць вогнiшча, з матывiроукай:
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каб камары не кусалi6), падчас усiх асноуных земляробчых i iншых

работ, абумовiла узнiкненне мясцовых геаграфiчных тэрмiнау, назвау

вëсак, матываваных словам “камар”. Камарэчай завуць непраходнае

балота i лес з безлiччу камароу; камарынае месца. Каля вëскi Запя-

сочча ëсць урочышча Камар, а каля Вулькi Лаускай на Пiншчыне

– хутар Камарэча. Вядомы таксама вëскi Камары, Камароушчына7.

Назву вëскi Камароука вытлумачваюць наступным чынам: Называют

деревню Комаровка, так как комаров всегда много было, Люди, как

комары, столба бьют (ФА8; Камароука Брэсцкага р-на). Пра Камароу

роу апавядаюць: Недалëка ад вëскi Пабелле ëсць глыбокi Камароу роу.

Яшчэ у трыццатыя гады людзi расказвалi, што калiсьцi тут ста-

яла царква. Iшло багаслужэнне, i адзiн чалавек павëу сябе непры-

стойна. Нечакана царква правалiлася у зямлю. Многiя гады з зям-

лi вiднеуся крыж званiцы i чууся звон9. Сама актывiзацыя камароу

у цëплую пару года магла мiфалагiчна асэнсоувацца з апеляцыяй да

хрысцiянскiх персанажау, якiя персанiфiкавалi пэуны перыяд кален-

дара. У прыказцы з’яуленне кузурак выяуляецца як вынiк дзейнасцi

святога Мiколы (якi лiчыуся гаспадаром зямных вод, а з iмi, як вя-

дома, звязаны выхад камароу): Прыйшоу Мiкола [вясновы] i выцапiу

камароу з прыпола (ФА; Стайкi Iвацэвiцкага р-на). У аповедзе пра

святую Стайкаускую крынiцу камарам разам з аваднямi як нячыстым

iстотам процiпастаулены святы, чысты пачатак: Вот раньшэ, як ездзi-

лi старыя сюды у лес, пакуль да гэтага леса даедуць, тут аваднëу,

мух – неяк было у лес ехаць, як толькi да гэтага месца, дзе во тут

крынiца, даедуць, конi стаяць – нi аднаго: нi авадня нi камара. I сейчас

– пайдзi у лес i сколькi камароу – яны ж заядуць. А тут пастаянна,

усë врэмя тут няма нi аваднëу, нi камароу10. Матыу камароу-кры-

васмокау можа актуалiзавацца у “народнай агiяграфii” – узгадаем ша-

наванне (у прыватнасцi, у Карпаголлi) дня памяцi прападобнага Мiкi-

ты, стоупнiка Пераслаульскага у якасцi камарынага дня, што звязана

з эпiзодам пакутау святога ад нападау камароу, мошак i павукоу.

6 Чарадзейныя казкi, у 2 ч., ч. 2, склад. К. П. Кабашнiкау, Г. А. Барташэвiч,Мiнск,
2003, с. 46.
7 I. Я. Яшк iн, Слоунiк мясцовых геаграфiчных тэрмiнау: Тапаграфiя. Гiдралогiя,
Мiнск, 2005, с. 336.
8 Фальклорна-этнаграфiчны архiу студэнцкай навуковай лабараторыi “Фалькла-
рыстыка i краязнауства” БрДУ iмя А.С. Пушкiна (кiраунiк – I.А. Швед).
9 Традыцыйная культура беларусау, у 6 т., т. 1: Магiлëускае Падняпроуе, укл.
Т. Б. Варфаламеева i iнш., Мiнск 2001, с. 665.
10 Полацкi этнаграфiчны зборнiк, вып. 2, Народная проза беларусау Падзвiння,
у 2 ч., ч. 1, склад. У. А. Лобач, Наваполацк 2011, с. 212.
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Лiчылi, што камары пашыраюць шкодныя уласцiвасцi гадау,

у Пiнскiм раëне верылi, што калi укус камара балючы, то значыць

перад тым ëн на гаду сидэв11. Камары, верагодна, улучалiся у групу

дэманiзаваных гадау i насякомых, здольных пранiкаць у цела чалаве-

ка, на што указваюць вызначэннi чалавека з дзiвацтвамi як такога,

што у яго камары у галаве таукуцца; невытлумачальныя паводзiны

характарызавалi як камар укусiу12. Гэтыя вызначэннi, маючы глыбо-

кiя мiфалагiчныя каранi, пераводзяць мiфалагiчны матэрыял на моуны

узровень.

Як i iншыя адмоуна ацэненыя i звязаныя з гадамi насякомыя

(у прыватнасцi, мошкi, авады, восы, шэршнi – “заядзь”) камар суда-

чыняецца з дэманiчным светам i сваiм паходжаннем абавязаны чорту.

У этыялагiчных легендах чорт канкурыруе з Богам у крэацыi розных

элементау свету, у прыватнасцi птушак, i стварае з пяску негатыуна

успрынятых насякомых, гнюс:

Мошкi, камары, авады да усялякi гнюс ось як аб’явiлiся на свеце. Як
Бог тварыу усялякае звяр’ë да птушак, то чорт стаяу здалëка да цiкавау.
От Бог узяу жменьку пяску, кiнуу яго на вецер да й кажа: «Ляцiце усялякiя
птушкi», i птушкi паляцелi й пачалi цыркаць да пець у паветры. Пабачыу
тое чорт да й захацеу сам зрауняцца з Богам. От ëн узяу жменю пяску,
шыбануу яго угору да й кажа: «Ляцiце», а хто – забыу сказаць. А тут як
сыпануць мошкi, камары, авады да усякi гнюс, як нападуць на чорта да
пачнуць яго рэзаць, дык ëн круцiуся-круцiуся, бегау-бегау, а яны следам
за iм роем. Бачыць ëн, што няма чым iх суняць, разагнауся да боуць у во-
ду. Камары да мошкi туды да давай пiлнаваць, покуль ëн вылезе з вады.
От затым i да тых час камары, мошкi да усялякi гнюс заусëды снуе да
уецца над вадою13.

Гэтая легенда тлумачыць таксама лакатыуную прывязанасць ка-

мароу да вадаëмау са стаячай вадой i асаблiвасцi iх руху у паветры –

“снуюцца, уюцца”. Дарэчы, у жартоуных песнях пра пагулянку (цi па-

хаванне) кузурак камарам дэлiгiруецца функцыя нашэння вады: Мухi

лазню тапiлi, // Камары ваду насiлi..., Муха месiць, муха месiць, //
Камар воду носiць, // А малыя камарыкi // У iх цеста просяць14.

11 А. В. Гура, Символика..., с. 437.
12 Т. Валодз iна, Камар..., с. 218.
13 Зямля стаiць пасярод свету... Беларускiя народныя прыкметы i павер’i: у 3 кн.,
кн. 1, уклад. У. Васiлевiча, Мiнск 1996, с. 140.
14 Дзiцячы фальклор, склад. Г.А. Барташэвiч, Мiнск 1972, с. 240, 300.
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Апавядалi таксама, што пазайздросцiушы Богу за створаных iм

пчол, чорт наплявау у дупло, адтуль адразу ж высыпалi шаршнi i во-

сы да й пачалi яго рэзаць, пачалi слепiцаю лезьцi у вочы... Як марсь-

кане ëн роскамi, так i паразсекае шаршнëу i вос на дробные кускi,

а з тых парабiлiса мошкi, камары да уселякi гнюс... Так насеяу ëн

гэстае пошкудзi па усëй землi, але нельга яму абаранiцца ат гнюса,

от i схавауся ëн у воду да й зрабiу сабе там лагво15. Прыведзеная ле-

генда цiкавая, сярод iншага, тым, што усталëувае генетычныя сувязi

памiж камарамi, мошкамi, шаршнямi ды восамi.

Сувязь камара з гадамi i драпежнымi звярамi ды варожасць яго

чалавеку выяуляюцца у легендах пра тое, як Бог пасылае камара вы-

значыць, чыя кроу самая смачная, i за адказ: “Чалавека” кузурка ат-

рымлiвае дазвол пiць чалавечую кроу. У зафiксаванай М. Федароускiм

легендзе пасля адказу камара на пытанне змяi пра тое, што чалавечая

кроу смачнейшая, ластаука хацела абаранiць чалавека ад крыважэр-

най змяi i злавiла камара, за што змяя схапiла ластауку за хвост16.

У варыянце гэтай легенды ластаука глынае камара, чым абараняе ча-

лавека ад усiх драпежных звяроу:

Забралiся звярэ у грамаду i гаварылi адны з другiмi, чыë найсмач-
нейша мяса i кроу. Усяго каштавалi, а чалавечага не. Так яны надумалiся
– у каго запытаць, аж здумалi, што камар п’е чалавечу кроу, то павiнен
ведаць, цi смашна. Паслалi па камара. Камар тылька напiуся чалавека
i ляцеу сабе нiзка, а ластаука падляцела i гап! Ухапiла яго. Так яны не
дайшлi практыкi, а то, падобна, чалавеча кроу сладка, то каб даведалiся,
то хваталiся б людзей есць, а так – то не17.

Верылi, што “камары анно тыя людзей кусаюць, каторым жыццë аб-

рыдла, бо каторы камар нассецца крывi людскай, то зараз здыхае”18.

Разам з тым, у легендах прызнаецца i ахвярная роля камара – ëн

здабывае чалавечую кроу не для сябе, а для змяi, у якую увасобiуся

“вораг роду чалавечага”. Звычайна гэта адбываецца так: напiушыся

крывi, камар прысядзе на хвiлiнку, каб развiтацца са светам, а за-

тым ляцiць у “разiнутую мялiцу” (пашчу) змяi, дзе назаусëды знiкае.

Такiм чынам камар ахвяруе сабой, ратуючы чалавека19. Сакральным

15 А. К. Сержпутоуск i, Казкi i апавяданнi беларусау Слуцкага павета, Мiнск
2000, с. 52
16 Традыцыйная культура беларусау, у 6 т., т. 6: Гомельскае Палессе i Падняпроуе,
у 2 кн., кн. 2, укл. А.М. Боганева i iнш., Мiнск 2013, с. 483.
17 Легенды i паданнi, склад. М.Я. Грынблат, А.У. Гурскi, Мiнск 2005, с. 48.
18 Зямля стаiць пасярод свету..., с. 141.
19 Т. Валодз iна, Камар..., с. 217.
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памочнiкам выступае камар у замове “ад ятрасi”: I ехау камар з-за мо-

ра, // Вëз трыдзевяць бочак зелля: // Ад скулау, // Ад ранау, // Ад
ятрасцi, // Ад усе балезнi. // (Ехау) цераз калiнау масток, // Ма-
сток правалiуся, // Зелля разлiлося. Семантычна важкiм з’яуляецца
вобраз камара (“камарова слядочку”) i у супастауленнi гэтай замовы:

Як нi знаць на масточку камарова слядочку, // Так не бываць у Iвана
ятрасцi...20.

З засветамi i душой чалавека камар звязаны у вераваннях i казках.

Так, на камара падобная душа дзiцяцi, якое пражыло толькi некалькi

гадзiн, у казках муха i камар адносяць душу памерлага на той свет:

муха-драмуха i камар-пiскун прыляцелi да рабочага, якi загiнуу у лесе,

i за валасы цi на калясе узвалаклi яго на неба21.

Цiкава узгадаць i той факт, што у песнях, якiя сëння успрымацца

як жартоуныя i адносяцца да дзiцячага рэпертуару, камар стала звяз-

ваецца з сакральна вылучаным “мужчынскiм” дрэвам дубам:

У лiсы на выршэчку // Посiяу комар грэчку. // Як схватылас шура-бура, //
Комарыка з дуба здула: // Упау дай ныма. // – Кумарыкi, рыдны брат-
тя, // Дэ вытэ мынэ похаваiтэ? // Похавайтэ в тэмным лiсы // Кай
зылëного горышка. // Буду горышкi шчыпаты // I комарыков спомына-
ты” (ФА; Моладава Iванаускага р-на), “А у лесе у амшары // Калыхалiся
камары. // Эй, эй, у лесе, лесе // Пры зялëненькай гарэсе. // Дуб да дубу
прыхiлiуся, // Камар з дубу звалiуся. // Аб дубовыя сукi // Паламiу камар
бакi. // Аб дубовую кару // Пабiу камар галаву. // Аб дубовыя карэн-
нi // Папабiу камар каленi. // А скуль бралiся дзве мухi, // Узялi камара
пад рукi. // Павялi яго на ложа, // На пуховую падушку. // Гэй жа, скарэй
у аптэку, // А то будзе крэкурэку. // Дык вашыя дактары // Вымуць сэрца
без пары. // Стау камар умiраць, // Стау ëн мухам казаць: // – Не хавай-
це пры далiне, // Не то вырвуць мяне свiннi. // А хавайце мяне у лесе //
Пры зялëненькай гарэсе. // Будуць дзеукi арэшкi рваць // I камара спа-
мiнаць. // Што гэта за пакойнiк, // Цi маëр тут, цi палкоунiк. // Цi маëр,
цi палкоунiк, // Цi мухi спалюбоунiк. // Ой, не маëр, не палкоунiк, // А то
мухi спалюбоунiк22.

Папулярная у беларусау i лiтоуцау i латышоу песня з сюжэтам “ка-

мар з дуба звалiуся” даследнiкамi разглядаецца як водгук мiфа пра па-

мiраючае i уваскрасаючае боства, бо камар у структуры свету мес-

цiцца ля каранëу Сусветнага дрэва – i менавiта дуба, куды ëн i падае,

20 Традыцыйная культура беларусау, у 6 т., т. 1: Магiлëускае Падняпроуе..., с. 682.
21 Т. Валодз iна, Камар..., с. 217.
22 Дзiцячы фальклор..., с. 247–248.
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паламаушы тры рабры23. Дарэчы, як “статусная асоба”, якая сядзiць

на дубе, камар выяуляецца i у загадцы: Сядзела пцiца на дубу, аб-

чышчалася, выхвалялася: “Ела цара у Маскве, караля у Лiтве, дзiця

у колбе, адной белай рыбiцы не ела у вадзе. – Камар24.

У прыведзеных i iншых песнях выразна высвечвацца мужчынская

эратычная сiмволiка камара:

Сядзiць камар на дубачку, // На зялененькiм лiсточку. // Сядзiць камар,
напявае, // Чорных мушак забауляе. // Наляцела злая бура, // Камарыч-
ка з дуба здула. // Трашчыць, верашчыць – // Камар з дуба ляцiць. //
Упау камар на падмосце, // Разбiу, струшчыу рэбры-косцi. // Прыляце-
ла муха-мацi, // Стала думаць i гадацi, // Як камара пахавацi. // З дуба
трунку змайстравала, // Красным шоукам вышывала, // Залатымi бляш-
камi выбiвала, // У край дарожкi пахавала. // Хто нi едзе, нi мiнае, // Ля
магiлы, усë пытае: // – Што ж тут ляжыць за пакойнiк: // Цi генерал, цi
палкоунiк? // Старой мухi палюбоунiк (ФА; Лыскава Пружанскага р-на).

Гэтая ж сiмволiка камара прадстаулена у песнях з матывам жанiцьбы

камара i мухi: Да камар муху й вядзе, // У гiцкую берлогу кладзе. // Ох,
ты ж, камару-камарусеньку, // Вядзi ж мяне памалюсеньку, // Бо я
муха старая, // У мяне ножка малая25, Ой, што за шум узбурыуся, //
Што камар ды на мусе ажанiуся. // Узяу сабе жонку невялiчку, //
Што не умее шыць i прасцi чалавечку...26.

Эратычную афарбоуку гэтаму вобразу надае адпаведнае успры-

манне яго укусу: “Ой, камару, камару, // Душы мяне памалу. //
Бо я мушка старая, // У мяне дзюрка малая”27. Адзначаная сiмволiка
камара ускосна прадстаулена у тэкстах тыпу: Штоб ты ад камара

нарадзiла!28. Матыу камарынага укусу нярэдка абыгрываецца у пес-

нях любоуна-шлюбнай тэматыкi, напрыклад: Ох ты, Коля-Мiкалай, //
Завëу дзевачку у сарай, // I саломкай патрушау, // Штоб камарык
не кусау29. Валачобнiкi дзяучыне шлюбнага узросту жадаюць: ...Гэта

табе, паненачка, // Песня спета напроць лета, // Напроць лета даж-

23 Т. Валодз iна, Камар..., с. 217.
24 Загадкi, рэд. А.С. Фядосiк, Мiнск 2004, с. 151.
25 Вяселле. Песнi у 6 кн., склад. Л. А. Малаш; муз. дадат. З. Я. Мажэйка, Мiнск
1988, кн. 6, с. 176.
26 Дзiцячы фальклор, с. 250.
27 Т. Валодз iна, Камар..., с. 217.
28 Традыцыйная культура беларусау, у 6 т., т. 6: Гомельскае Палессе i Падняпроуе,
кн. 2, с. 788.
29 Тамсама, с. 416.
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джлiвага, // Напроць году шчаслiвага, // Каб камары не кусалi, // Каб
хлопчыкi цалавалi30.

Часта камары семiятызуюцца як надакучлiвыя кусучыя насяко-

мыя-крывасмокi, якiя актывiзуюцца увечары (як у купальскай песнi:

...А вечарам камары // Мне рутачку палоць не далi31) i здольныя

аб’есцi чалавека (– Запрагай жа, нэдоростку, // Конко вороного, // Да
поiдэш в гостэнькы // До батэнькы мэго. // А я того нэдоростка //
З возу за чупрыну, // Покотывся нэдоросток // З горы да в долыну. //
А я в долу нэ бувала // Чатыры ныдзiлы. // I вжэ мого нэдоростка //
Комарi об’iлы (ФА; Белiн Драгiчынскага р-на). У паэтычных жанрах

да камароу могуць звяртацца з просьбай не кусаць: Да iграла сонейка,

iграла, // Нямнога ж яно iграла, // У хмарку схавалася, // Дожджу
баялася. // – Камарочкi мае, не кусайце мяне, // А кусайце паноу, // Не
пускаюць што дамоу; – Што й вы мушкi, камарыкi мае, // Не ад ку-
сання галава мая балiць, // Ад галоукi бела лiчанька гарыць. //Што й
гарыць яно, гарыць – // Свайму гору наравiць...32.

Як крывасмок камар фiгуруе у кантэкстах з матывам крывi, на-

прыклад у замове на спыненне крывi (Iшла бабка, Богава Матка, //
Несла воду, упала на калоду. // Вада разлiлася, кроу запяклася. // Ка-
мар укусiу, крывi не пусцiу 33) i шматлiкiх загадках (Хто мяне заб’е,

той сваю кроу разалье. – Камар; Доугi насок, тонкi галасок, хто яго

заб’е, той сваю кроу пралье. – Камар; Ляцеу птах, хто яго заб’е, той

сваю кроую пралье. – Камар; Сëмага мая выляцела птушка злая, хто

яе уб’е – сваю кроу пралье. – Камар34; У пачатку мая прыляцела пту-

шачка такая, хто яе заб’е, той сваю кроу пралье. – Камар (ФА; Га-

радзец Столiнскага р-на); Стаiць Цiт у траве па калена у крыве. –

Камар35. Семiятызуюцца таксама гукавыя праявы (характэрны “кама-

рыны пiск”, якi ствараецца у вынiку вельмi частага махання дзвюма

парамi крылау у палëце) гэтага надакучлiвага насякомага “з доугiм

носам”: Тонкi галасок, доугi насок. – Камар36; Нос доугi, голос тон-

кы, хто яго зоб’ець, той кроу свою прольець. – Камар (ФА; Кустын

Брэсцкага р-на). У “тэксце камара” вылучаецца матыу гаворкi на за-

межнай, “заморскай” мове – менавiта так трактуецца пiск у загадках:

30 Валачобныя песнi, рэд. К. П. Кабашнiкау, Мiнск, 1980, с. 344.
31 Купальскiя i пятроускiя песнi, рэд. А. С. Фядосiк, Мiнск 1985, с. 274.
32 Жнiуныя песнi, рэд. А. С. Фядосiк, Мiнск 1974, с. 83, 244.
33 Замовы..., с. 376.
34 Загадкi..., с. 149–150.
35 Тамсама, с. 150.
36 Тамсама, с. 151.
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Ляцiць конь заморскi, iржэ па-польскi, а хто яго заб’е – сваю кроу

пралье. – Камар37. Камарам прыпiсвалiся камунiкатыуныя здольнасцi,

у камарыным пiску чулiся словы “Дзядзька, цëтка, пусцi на нач”, а да

камарынай таукатнi звярталiся: “Камары, нясiця маë лiха за сабой”

i тры разы сплëувалi38. Прыведзеныя матэрыялы сведчаць пра трыва-

лую суаднесенасць вобраза камара з заалагiчным i антрапалагiчным

кодамi.

Асобую групу утвараюць загадкi тыпу: Ляцеу цень цераз Пятроу

дзень, сеу на пень да i гаворыць: “Быу я у Ельнi, быу я у кельнi i мана-

шак еу”. – Камар; Ляцеу птах на шасцi нагах, сеу на магiле i сказау:

“Ой, божа мой мiлы, маю уладу над царом, толькi не маю улады,

што у вадзе радзiцца. – Камар; Ляцеу птах цераз божы дах, сеу на

тыну, запеу танiну: “Божа мой, божа, над усiмi я волен: i над цара-

мi, i над панамi, толькi няволен, што белая рыба у моры. – Камар39.

Акрамя таго, што у iх актуалiзуецца уяуленне пра магчымасць ка-

мара пранiкаць у любыя локусы, акрамя падводных, гэтае насякомае

канцэптуалiзуецца як нешта самае малое, падкрэслена мiзэрнае (гл. за-

гадку У екой малечы коленi вышэ за плечы? – Камар (ФА; Харомск

Столiнскага р-на), i па гэтым крытэрыi процiпастауленае вялiкаму,

прычым не толькi паводле памерау, але i статусу (гл. пары: “камар

i цар”, “камар i пан”, “камар i манашка”).

Вобраз камароу абыгрываецца у разнастайных жанрах дзiцячага

фальклору (Пiрывiчкi, // Дружычкi, // Камарыкi, // Карачыкi. // Хто
поп, // Хто журак, // Радзiвон, // Пайдзi вон! // Хто у печы, //
Хто за дровы. // Што у печы? // У печы квас. // Лавi мышэй, //
Да не нас!40; Бусел, бусел, клякатун // Паймау жабу за каутун. // Па
балоце валачыу // I у карыце намачыу // Ды у саломке прытусiу, //
Каб камарык не укусiу (ФА; Сялец Iвацэвiцкага р-на)), у прыпеуках

(Отлетели комары, // Отлетели мошки. // Мы пропели вам частуш-
ки, // Хлопайте в ладошки (ФА; Хотамель Столiнскага р-на).

Камары узгадваюцца у метэаралагiчных i гаспадарчых прык-

метах. Так, добрае надвор’е чакаецца, калi камары (цi мошкi) мак

таукуць (у Калiнкавiцкiм раëне казалi кашу таукуць; на Брэст-

чыне – камары ступку б’юць)41; Камары мак таукуць – будзе цяпло

37 Тамсама, с. 150.
38 Т. Валодз iна, Камар..., с. 218.
39 Загадкi..., с. 151.
40 Дзiцячы фальклор..., с. 401–402.
41 Т. Валодз iна, Камар..., с. 218.
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(ФА; Моучадзь Баранавiцкага р-на). Метэаралагiчная i плодная се-

мантыка камара актуалiзуецца у павер’i, што калi камарна, то i хлеб-

на. На фоне комплекса уяуленняу пра камароу як пладавiтых насяко-

мых, мноства якiх таучэцца высока над зямлëй, сфармiравалася пра-

дукавальная магiчная практыка браць з-пад першых камароу, якiя

“таукуцца” у паветры, жменю зямлi i рассыпаць па гародзе, каб высо-

ка падымалiся пасевы, а таксама класцi у гняздо квактухi, каб вывадкi

былi надзейнейшыя42. На Гомельшчыне верылi, што камары не будуць

кусаць тых, хто на хрэсьбiнах есць бабiну кашу. Адно з тлумачэнняу

звычая калыхацца на Саракi – камары не будуць кусаць43. Каб выгнаць

з дому мух i камароу, раiлi сцены хаты, а таксама усе рэчы хатняга

ужытку старанна абпырскаць адварам з насення кмену44.

У разнастайных жанрах фальклору камар суадносiцца з матывамi

мiзэрнага, слабога, нiкчэмнага, як у прыказках з адмоунай эмацыйнай

афарбоукай, у тым лiку з этычнай семантыкай: Зла, як у казла, а сiлы,

як у камара45; Якое яго жыла: як камар на камарнiцы; Скупы i з ка-

мара кроу высмакча46; Камар не кабан, яго i без доубнi уб’еш47. Гэтыя

ж матывы могуць праламляцца скрозь жанравую прызму жартоуных

песень тыпу: – Ой, свацечка наша, // Не засмачна каша. // – Адну

кароуку мела // Да i та ялавела. // Камара зачавiла // Дый кашу за-
смачыла48; Ох ты, дзядзька Майсею, // Да цi бачыу чудасею, // Што
на полi чалавек // Камарамi да й арау. // Камарамi арау, // Дубiнаю
паганяу. // I дубiну паламау, // I камары пагубiу...49). У калыханках

распрацоуваецца матыу выпрадання нiткi камару на штаны i свiтку:

Люлi-люлi люляшу, // Я дзiцятка калышу, // Нiтачку звiваю, // Пе-
сеньку спяваю. // Што выведу нiтку // Камару на свiтку, // Аста-
нуцца кончыкi // Камару на штончыкi (ФА; Дварэц Лунiнецкага р-на);
Люлi-люлiчкi, // Сяду а я прасцi // I дзiцяцi калыхацi. // Што выведу
нiтачку – // Камару на свiтачку. // Астануцца кончыкi – // Камару
на штончыкi50, пры гэтым могуць чаргавацца вобразы камара i ве-

42 Зямля стаiць пасярод свету..., с. 140.
43 Т. Валодз iна, Камар..., с. 218.
44 Зямля стаiць пасярод свету..., с. 146.
45 Т. Валодз iна, Камар..., с. 218.
46 Прыказкi i прымаукi. У 2 кн., склад. М. Я. Грынблата, Мiнск 1976, кн. 2,
с. 407, 332.
47 Прыказкi i прымаукi. У 2 кн., склад. М. Я. Грынблата, Мiнск 1976, кн. 1, с. 69.
48 Вяселле..., с. 309.
49 Дзiцячы фальклор..., с. 352–353.
50 Тамсама, с. 67.



200 INA SZWED

раб’я, якiя выступаюць стэрэатыпам нечага малога, дробнага. У са-

цыяльна-бытавой казцы “Кузьма Сарачынскi” аднойчы волату села

на каленi семдзесят камароу i тры аваднi. Ëн забiу iх адным махам

i палiчыу. Адным махам семдзесят салдат i трох багатыроу абiва-

хам, – сказау ëн i напiсау гэта на таблiцы на скрыжаваннi дарог51.

У заключэнне адзначым, што дзякуючы семiятызацыi камароу як

дробных, лëтаючых, кусаючых i “пiскучых” кузурак, якiя “таукуцца”

у паветры, утвараючы надакучлiвы, раздражняльны гнюс, камарам

прыпiсаны мiфапаэтычна значны змест. У фальклорных тэкстах яны

могуць быць прадстаулены не толькi збiральна цi у разнародным

мностве з мошкамi, авадамi i iншай жамярай, але i у якасцi сама-

стойных персанажау, надзеленых мужчынскай сiволiкай i улучаных

у кола уяуленняу пра iншасвет, дэманау. Камар можа выяуляцца як

палюбоунiк цi сем’янiн (муж мухi, якi дапамагае ëй разам з малымi

камарыкамi). Камар суадносiцца з матывамi малога, слабога, нiкчэм-

нага, з тэмамi крывi, ахвяры, плоднасцi, цяпла, хтанiзму, а таксама

з мiфалагiчна значнымi элементамi заалагiчнага (птушка, змяя, конь

i iнш.), дэндралагiчнага (дуб), дэманалагiчнага (чорт), антрапалагiч-

нага (святы, манашка, цар, пан, салдат) i iншых кодау.
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тура беларусау, у 6 т., т. 6: Гомельскае Палессе i Падняпроуе, у 2 кн.,
кн. 2, укл. А. М. Боганева i iнш., Мiнск 2013].
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S UMMARY

ENTOMOLOGICAL CODE OF THE TRADITIONAL SPIRITUAL
BELARUSIAN CULTURE: MOSQUITO

The research is devoted to ethno-semiotic characteristic of an image of a mo-
squito as a factor of entomological code of the traditional spiritual culture of Be-
larusian people. It has been shown that in the system of entomological imagery
a mosquito is a male erotic symbol, and it correlates with concepts of small, weak,
blood, victim, fertility, heat, hedonism, demon. The mosquito correlates with my-
thological elements: zoological (bird, snake, horse, etc.), dendrological (oak, wal-
nut), demonological (devil), anthropological (saint, nun, tsar, soldier) and other
conceptual codes.

Key words: entomological code, image, mosquito, semiotisation, traditional spi-
ritual culture, Belarusian folklore.


