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Лексемы з агульным значэннем ‘ежа’ ў старабеларускім пісьменстве 

 

1289 год. Менавіта гэтым годам датуецца адно з першых упамінанняў 

пра тыповыя прадукты харчавання на тэрыторыі Беларусі. У гэтым годзе 

валынскі князь Мсціслаў Данілавіч усклаў на жыхароў Бярэсця ў якасці 

пакарання асобую даніну – лоўчае. Берасцейцы павінны былі даваць «со ста 

по две лукне мёду, а по две овце … а по сту хлебов, а по пяти цебров овса, а 

по пяти цебров ржи, а по 20 куров…» [2, с. 12]. 

Традыцыйны стол беларусаў заўсёды вызначаўся багаццем і разнастай-

насцю страў, асартымент якіх залежаў ад прыродных умоў, ад народнага кален-

дара, гаспадарчай спецыялізацыі, сезона года і некаторых іншых абставін. 

Даследчыкі кулінарыі неаднаразова рабілі спробы высветліць, 

пералічыць, класіфікаваць стравы беларускай кухні. Найбольш вядомыя з іх 

прац: «Гаспадар Інфлянцкі» Яна Германа з Нідборку (Слуцк, 1673), «Кухар, 

добра настроены» Яна Шытлера (Вільня, 1836), «Гаспадыня літоўская…» 

Г. Цюндзявіцкай (Вільня, 1848; аўтарка самастойна збірала і запісвала 

рэцэпты прыгатавання страў і напояў у былым Барысаўскім і Мінскім 

паветах), «Кухарка літоўская» В. А. Завадскай (1874) і г. д. Неаднаразова 

тэма разглядалася і ў рэчышчы гісторыі, таму прадстаўлена ў працах 

археолагаў [гл. 2]. З асаблівай увагай да гэтай тэмы ставяцца даследчыкі 

этнаграфіі Беларусі [гл. 3]. Напрыклад, яшчэ ў ХІХ ст. вядомы этнограф 

М. Я. Нікіфароўскі апісаў больш за 150 страў народнай кухні. У межах 

лінгвістычных даследаванняў дадзеная тэматычная група слоў падрабязна не 

вывучалася, не вывучаліся асобна і агульныя назвы страў. 

Матэрыял для аналізу збіраўся шляхам суцэльнай выбаркі з 35 выпускаў 

«Гістарычнага слоўніка беларускай мовы». У выніку было выяўлена 27 лексем, 

якія маюць агульнае значэнне ‘ежа, харч’. Сярод іх: брашно, вара, варенье, 

вариво, варивцо, виктъ, еденье, едло, ества, ести, жертва, кормленье, 

кормение, кормля, кормъ, крупы, отрава, пища, поживенье, поживленье, 

покармъ, потрава, потравка, снедь, страва І, учта. Як ні дзіўна, але само слова 

ежа ў значэнні ‘прадукт харчавання’ ў ГСБМ не выяўлена. 

Асноўны пласт сабранага матэрыялу складае лексіка спрадвечнабеларус-

кая, якая вызначае нацыянальную адметнасць і самабытнасць. Гэтая лексічная 
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група фарміравалася і папаўнялася за кошт агульнаславянскіх, агульнаўсходне-

славянскіх слоў, а таксама за кошт народных гаворак. Напрыклад, вара ад 

праславянскага *varъ (рускае вар, украінскае вар, польскае war, чэшскае var); 

ад таго ж кораня ўтвораны словы вариво (*var-iv-o), варенье (*var-en-jь-е). Ак-

рамя агульнага славянскага кораня, гэтыя назоўнікі прадстаўляюць яшчэ і сло-

ваўтваральныя мадэлі, актуальныя і сёння: параўн. старабеларускія граматыч-

ныя варыянты варъ – вара і сучасныя жар – жара (разм., гл. ТСБМ, т. 2, 

с. 251), найбольш прадуктыўныя мадэлі суфіксальнага словаўтварэння варыва і 

жніва, паліва, варенье і саленне, пячэнне. Назоўнікі еденье, ества, снедь маюць 

праславянскі корань *ěd-. Назоўнік жертва ўтвораны ад дзеяслова жерти 

(параўн. біць – бітва, жаць – жатва) і мае праславянскі корань *žer- (ЭСБМ, 

т. 3, с. 273). Корань *ži(v)- вызначаецца ў назоўніках поживенье, поживленье, 

утвораных ад дзеясловаў поживити, поживлети. Прадуктыўным у гэтай 

лексічнай групе з’яўляеццца і корань корм- (*korm-): кормъ, покармъ; слова 

кормленье, кормление (*kormj-en-jь-е) утворана па мадэлі, характэрнай для 

зборных назоўнікаў, як і насенне, начынне; а таксама кормля < *korm-j-a 

(параўн. купля, лоўля). Словы отрава 2, потрава і страва І маюць аднолькавае 

значэнне ‘ежа, страва’ і з’яўляюцца словаўтваральнымі варыянтамі ад кораня 

трав- (*trav-): параўн. дзеяслоў травити ў 6 знач. ‘ужываць на карысць 

арганізма’ (ГСБМ, вып. 33); ‘ператраўляць, спажываць’ (Фасмер, т. 4, с. 92). 

Такім чынам, пераважная большасць слоў дадзенай тэматычнай групы мае 

агульнаславянскія карані і словаўтваральныя афіксы, актуальныя і сёння. 

Кніжнае (царкоўнаславянскае) паходжанне маюць словы брашно 

(Фасмер, т. 1, с. 209) і пища (ст.-сл. пиmа з прасл. *pitja ад *pitati) (Фасмер, т. 3, 

с. 270). Асаблівай увагі заслугоўвае слова брашно: яно адзначана ў «Слоўніку 

жывой вялікарускай мовы» У. Даля (Даль, т. 1, с. 126), ілюструецца прыкладам 

«брашно добро на пашнh» і мае вытворны ад яго прыметнік брашенный (стол). 

Усё гэта з’яўляецца доказам таго, што слова бытавала ў гаворках. Пра 

царкоўнаславянскае паходжанне лексемы М. Фасмера змусіла гаварыць 

наяўнасць поўнагалоснага варыянта борошно. У. Даль дае гэты варыянт з 

паметай «юж.» (паўднёвае) і тлумачэннем ‘жытняя мука’ (Даль, т. 1, с. 126). 

Сярод запазычаняў з іншых моў найбольш паланізмаў, што было 

абумоўлена цеснымі эканамічнымі, палітычнымі і культурнымі сувязямі з 

польскім народам. Так, яўным паланізмам з’яўляецца слова едло, пра што 

гаворыць спалучэнне -дл-: Сънhд
: Страва, hдло, пока

р
м

s
 (Бяр., 165)

1
. Параўн. 

сучаснае польскае jadło. Лексічным паланізмам з’яўляецца назоўнік учта, 

учста; параўн. сучаснае польскае uczta ‘банкет, бяседа’. Польская мова была 

не толькі своеасаблівым донарам некаторых слоў для беларускай, але і 

аказвала пасрэдніцтва для запазычання з іншых моў: старабеларускае виктъ 

< польск. Wikt < лац. victus ‘харч, ежа; прыпасы’. 

Зразумела, што ўсе словы, якія падпадаюць аналізу, з’яўляюцца 

паўназначнымі часцінамі мовы. Абсалютную большасць з іх складаюць 

назоўнікі. Дзеяслоў сустракаецца толькі адзін – ести (есть, есьти, ети). Ён 

                                                           
1
 Пашпартызацыя пісьмовых крыніц адпавядае прынятай у ГСБМ. 
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мнагазначны: 1. Прымаць ежу, харчавацца; 2. Ужываць у якасці ежы; 4. Кусаць, 

загрызаць; 5. Жаваць, прымусова глытаць непрыгоднае для ежы. Адно са 

значэнняў, на думку аўтараў слоўніка, адпавядае назоўніку – 3. У знач. наз. 

Ежа, харч. Гэта значэнне ілюструецца прыкладамі, у большасці з якіх гэты 

інфінітыў аднесены да дзеясловаў варилъ, готовали, наготовалъ: пл"ц где собh 

ести варилъ с»ты
s
 ефремъ (Зб. 752, 511б); въ господе, въ которой стояли перезъ 

колко дней и што готовали есть, дали при отъезде господыни зол. одинъ 

(ИЮМ, VIІІ, 111, 1691). Толькі ў адным прыкладзе інфінітыў паясняе назоўнік: 

за готованье есть у господе господыни далъ осмаковъ дванадцать (ИЮМ, IV, 

198, 1686). Вядома, што інфінітыў як назва дзеяння або стану можа выступаць у 

якасці любога члена сказа. Кантэксты прыкладаў паказваюць, што і пры дзеяс-

ловах, і пры назоўніку гэты інфінітыў выступае ў ролі дапаўнення (варыў што?, 

за готаванье чаго?) з дадатковым акалічнасным значэннем (варыў з якой мэтай?, 

готованье з якой мэтай?). Таму пра поўную субстантывацыю гаварыць нельга. 

Аналіз семантыкі дадзенай тэматычнай групы дазволіў выявіць, што 

33 % лексічных адзінак валодаюць адным устойлівым значэннем. Гэтае 

значэнне заўсёды прамое: виктъ ‘харч’: На рокахъ судовыхъ … припала 

справа … о додаване до Прусъ онымъ викту (АВК, I, 191, 1664); снедь ‘ежа, 

харч’: повелhлъ м# дати снhдь змиеви (Чэцця, 82б); прівели даніила и 

вкинuли его въ "мu лвом на снедь (Жыц. св., 6); потрава ‘страва’: wлеи и вси 

потравы там дешово велми коупити знаидеть (Валх., 85). 

Большасць лексем (прыкладна 67 %) з’яўляюцца мнагазначнымі. 

Полісемія ў іх развіваецца ў выніку пераносу назвы аднаго прадмета, з’явы ці 

прыкметы на другі на аснове фармальнага падабенства ці сумежнасці. У групе 

слоў з агульным значэннем ‘ежа’ перанос адбываецца ў асноўным па тыпу 

метаніміі – перанос назвы прадукта на назву асобнай стравы з яго, перанос 

назвы канкрэтнай стравы на агульнае абазначэнне ежы. Напрыклад, слова 

крупы. Першапачатковае значэнне – ‘прадукт харчавання, які складаецца з 

ачышчаных або сечаных зярнят розных культур’: бояре спускивали до Риги 

жито, и крупы, и попелъ, и смолу (АЗР, І, 200, 1499). А між тым крупы – 

найбольш старажытны пашыраны від расліннай ежы і да нашага часу. І толькі з 

XVIII ст. крупы саступаюць галоўнае месца на стале бульбе. Таму не 

выпадкова, што паступова ў слова крупы развіваюцца значэнні ‘страва з круп, 

каша’: … жадныхъ wвоцов и крuпъ и ничого такового не едаючы (Зб. 752, 449); 

‘ежа ўвогуле’: wт кроупъ стола твоего кормити прикажи (Жыц. Ал., 98). 

Метафарычны перанос значэння гэтага слова назіраецца пры абазначэнні 

прыроднай з’явы ‘град’: и побили сuт
s
 крупы по всеи с

s
тране египет

s
скои 

(Скар., КВ, 19) – працягнем прыклад з выдання Бібліі Ф. Скарыны – все еже 

было на полехъ ^ человека и до скота [1, с. 299]. У дадзеным выпадку перанос 

значэння заснаваны на падабенстве формы (крупы – град). 

Значная колькасць прааналізаваных назоўнікаў утворана ад дзеясловаў: 

варити – варенье, ести – еденье, жерти – жертва, поживити – поживенье, 

кормити – кормленье, учтити ‘прыняць, пачаставаць’ – учта, учста ‘пачасту-

нак (частаванне); страва, ежа’. Відавочна, што значэнне ‘ежа’ ва ўсіх пераліча-
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ных выпадках з’яўляецца другасным і развілося ў выніку метанімічнага 

пераносу: дзеянне (працэс ужывання ежы) – аб’ект дзеяння (ежа). 

У сваю чаргу самі назоўнікі са значэннем ‘ежа’ з’яўляюцца асновай для 

далейшага развіцця пераносных значэнняў. Так, Страва І мае значэнне ‘ежа, 

харч’: только кого присылаеть въладыка озера волочить, тымъ страву 

дають (КЗ, 474, 1448) і развівае пераноснае значэнне ‘плата на харчаванне’: 

волости наши мусять имъ на кождую недhлю страву давати грошми (АЗР, 

ІІ, 99, 1511); вара прамое ‘вараная страва’ і пераноснае ‘пошліна на варку 

піва’. 

Ужыванне аналізаваных слоў у рэлігійных кантэкстах дэманструе 

пераноснае значэнне ‘духоўная ежа’. У гэтым выпадку варта казаць, што 

метафара развіваецца не на аснове нейкага фармальнага падабенства, а на 

аснове ўражанняў, адчуванняў, ацэнкі дадзенай з’явы. Такое ўжыванне 

характэрна для слова брашно: тые зась пристойне поживенье и выхованье 

маючи на дhланьи неглыблющаго но пребывающаго въ животъ вhчный 

брашна упражнялися (АВК, ХІ, 86, 1619); учта: абы се пре
з
 то дала зна

т
, 

неuставаючие uчты небесное во вечнымъ жывоте го
s
но

ст
 (Зб. 255, 24). 

Не меншай разнастайнасцю характарызуецца аналізуемая група слоў і ў 

рэчышчы фанетыкі. 47 % слоў маюць фанетычныя варыянты, што 

абумоўлена найперш дыялектнымі адрозненнямі (вариво, варыва; еденье, 

едене, едение, еденне, еденъе, едзене, едзенье, ядение, яденье, ядзене) і 

захаваннем рэштак стараславянскай мовы, запазычаннем з іншых моў і 

рознай адаптацыяй гэтых слоў у розных рэгіёнах краіны. 

Такім чынам, аналіз дадзенай невялікай тэматычнай групы яскрава 

дэманструе лексічнае багацце старабеларускай мовы, якая жывілася з розных 

крыніц, была адкрыта да папаўнення з іншых моў і адаптавала новыя словы 

на ўласным грунце, мела словаўтваральную разнастайнасць і семантычную 

разгалінаванасць у літаратурным ужыванні. 
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