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СЕМАНТЫЧНАЯ ГІСТОРЫЯ ЛЕКСЕМЫ КУНА / КУНІЦА ВА ЎСХОДНЕСЛАВЯНСКІХ МОВАХ
Анализируется историческое понятие «куница», существовавшее в восточнославянских языках. Установлены семантические компоненты реконструированной праславянской основы, которые в дальнейшем привели к дискретной
(расчлененной) семантике слова «куница» и формированию соответствующих омонимов; выяснена этимология этого понятия
со значением ‘цепь, наручники, ошейник’ и др., мотивация которого до настоящего времени не была раскрыта.
The article analyses historical notion of the word «marten» which existed in Eastern-Slavonic languages. The author determines
semantic components of the reconstructed pro-slavonic stem «kun» – nave been differenciated, that further gave discreet semantics of
the word «marten» and formed corresponding homonyms. Further ethimology of the word «marten» with the meaning ‘chain, handcuffs,
collar and so on’ has been studied, motivation of which hasn’t been determined to present day.

Функцыяніраванне слова куніца, якое належыць да катэгорыі nomen animalis, звязана з развіццём новых пераносных асэнсаванняў, абумоўленых экстралінгвістычным фактарам – станаўленнем гандлёва-таварных адносін. У старажытнасці словам куница (куна) называлі не толькі
пушнога звера і футра з яго, яно служыла і
абазначэннем грашовай адзінкі (пры менавым
гандлі гэта быў мех, у які складвалі пэўную
колькасць куніцавых шкурак) і асобага віду
падатку. Выкарыстанне футра звярка ў якасці
меры плацежнай і менавой вартасці ў той час
было звычайнай і шырока распаўсюджанай
з’явай. Нават калі з’явіліся металічныя манеты,
яны не адразу выцеснілі футра як меру і доўга
суіснавалі паралельна. Храналагічна перыяд
суіснавання грошаў па назве пушнога звярка і металічных манет як адзінак пэўнай плацежнай і
менавой вартасці прыблізна мог супадаць з
працэсам актыўнага дыялектнага драблення
праславянскай мовы і яе канчатковага распаду
(гл. Старасценка 1983, 64). У далейшым доўгае
існаванне футравых назваў грошаў адбылося ў
тых славянскіх моўных рэгіёнах, дзе пушны
звярок быў у прамысловым дастатку і пры натуральнай гаспадарцы доўгі час мог выконваць
функцыю менавых грошаў.
Слова куница як асобы від падатку адлюстравана ў агульнаўсходнеславянскіх і старарускіх
тэкстах (СРЯ ХІ–ХVІІ вв., VІІІ, 121). Від падатку
канкрэтызуецца ў тэкстах дзякуючы прэпазіцыйнаму і постпазіцыйнаму азначэнням: чорная
куница ‘від падатку, які збіраўся на карысць
князя’, куніца выводная ‘падатак, плата за
выезд у сувязі з заключэннем шлюбу’, куница

благословенная (благословленная), сборная
(соборная, явленная съ грамотою) ‘від падатку з
духавенства на карысць архіепіскапа’, куница
мировая (новоженная, свадебная) ‘від падатку ў
карысць князя’ (СРЯ ХІ–ХVІІ вв., VІІІ, 122). Назва
падатку тут, на думку некаторых аўтараў, – першапачатковая, а назва падатковай адзінкі – другасная (гл. Бахилина 1955, 180). Адваротнае і, як
нам уяўляецца, больш верагоднае меркаванне
выказвае Г.Н. Лукіна, у якасці ўскоснага аргумента канстатуючы, што значэнне ‘грашовая
адзінка’ (а значыць, і ‘падатковая адзінка’)
існавала практычна ва ўсіх назвах куніцавых і вавёрчыных шкурак (бhла, бhлька, вhверица,
вhкша, куна, куница), але больш абстрактнае
значэнне ‘род пошліны’ або ‘грошы’ развілося не ва
ўсіх словах гэтай падгрупы (гл. Лукина 1990, 138).
Старарускі прыметнік куничный – кампанент
бівербальных выразаў з падобнай семантыкай:
куничные деньги ‘род падатку, грашовы аброк’,
куничный оброкъ (ясакъ) ‘натуральны падатак,
які выплачваўся футрам куніцы’.
Для зборшчыка падаткаў у старарускай мове
існавала некалькі найменняў, сярод якіх адзначаюцца і кампазіты: куничникъ, куноемца,
куноимецъ, кунщикъ.
Слова куница (куниця) было атрымана ў
спадчыну ад старажытнарускай мовы старабеларускай мовай без семантычных зрухаў і, акрамя
значэнняў ‘куніца’, ‘футра куніцы’, абазначала
падатковую (натуральную) адзінку або яе грашовае пакрыццё, а таксама род падатку, грашовага
пабору: владыцh съ игумена Іоаньского и съ
нашего монастыря Островьского куници не
брати, а никакихъ пошлинъ; Куницы за дhвкою и
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вдовою, коли до иншое паншызны замужъ
идеть, грошей дванадцать (ГСБМ, ХVІ, 219).
Сацыяльна-эканамічны характар мелі старабеларускія ўстойлівыя выразы з аналізуемым
словам: куница радуничная ‘падатак, які плацілі
раз у год, на радаўніцу’ (мы съ того дому, пляцу,
огороду куницу радуничную и иншіе повинности… платили и полнити маемъ сами);
куница чорная ‘від абкладання на карысць
князя’ (игор дал дан древ"нскUю, свенделдови
тоs бирал на них з дымU по чорноs кUницы то
ест шерстью), куница вдовые ‘даніна жаніха
пры жаніцьбе на ўдаве’ (куницы змирскіе,
свадебные брана бы зъ нихъ по шести грошей,
а вдовью куницу по двадцати грошей), куница
змирская (смирская) ‘від пабору на карысць
князя’ (брати на христіянахъ тыхъ за смирскую
куницу по три гроши узкихъ), куница замонастырская, соборная (зборная) ‘віды пабору з
духавенства
на
карысць
епіскапа’
(на
Сверженьскихъ людехъ 27 грошей, а куници
замонастырскіи); куница свадебная (выводная,
женитовная, отходная) ‘пабор, плата на
карысць князя ў сувязі з заключэннем шлюбу і
адыходам падданай дзяўчыны-нявесты да
другога князя’ (свадебную куницу давати имъ
шерстью, а не будеть куницы шерстью, ино
пять грошей за куницу) (ГСБМ, ХVІ, 221–222).
Значэнне ‘род пошліны, грашовы пабор’
уласціва было вытворнаму субстантыву куничное: мыта рhчныи, перевозы, капщизны, млыны,
куничное, отъ домовъ гдh пиво и медъ варятъ,
то все абы было брано къ руцh и пожитку
нашому (ГСБМ, ХVІ, 222).
Асабовы назоўнік куничникъ у старабеларускай мове пашырыў семантычны аб’ём і
сумяшчаў у сабе антыподныя паняцці: з аднаго
боку, ён абазначаў зборшчыка пошлін (того
боярина, тивуна и тых куничников розбойным
обычаем побили, помордовали и луп учынили), з
другога – селяніна, што плаціў феадалу падатак
шкуркамі куніц (куничники маютъ намъ давати
куницы водлh давного обычая) (ГСБМ, ХVІ, 222).
Адцягненае значэнне ‘пасада зборшчыка падаткаў – куніц’ перадавалася абстрэмай куництво:
ижъ бы напотомъ такъ же хто з васъ того
куництва весполокъ съ тивуньствомъ не
позбылъ (ГСБМ, ХVІ, 222).
Футравыя назвы грошаў шырока выкарыстоўваліся ў перыяд усяго Сярэднявечча, а часткова
амаль аж да ХХ ст. (гл. Старасценка 1983, 64). У
паўночна-ўсходніх беларускіх гаворках ХІХ ст.
слова куница бытавала са значэннем ‘плата
памешчыку за дзеўку, якую выдавалі замуж,
асабліва ў чужы маёнтак’: заплаци куницу, дакъ и
возьмишъ дзhвку (Насовіч 1983, 259), увогуле
акрэслівалася беларуска-руска-ўкраінска-польская
ізалекса куніца (рус. куница, польск. kunica)
‘выкуп памешчыку за дзяўчыну, якая ішла замуж
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у іншую вотчыну’. Гэтым жа гаворкам была
вядома куница як прылада пакарання: даўней так
называлі прыкаваны да царкоўнай сцяны жалезны ланцуг з такім жа наручнікам, наножнікам
або ашыйнікам, які надзявалі на яўных грэшнікаў,
прысуджаных да публічнай кары. Падобныя куніцы ўстанаўліваліся пры кожнай царкве паблізу
ўваходу, існавалі нават у пачатку ХІХ ст. у
старажытных беларускіх праваслаўных цэрквах.
У сярэдзіне ХІХ ст. царкоўных куніц ужо не было,
хаця слова працягвала сваё жыццё ў мове
прасталюдзінаў як гістарычнае, аб чым сведчыць
наступная фіксацыя: Гетакихъ бывало въ куницу
саживали и били веревкою отъ звону (Насовіч
1983, 259). Старажытнае значэнне слова куница
‘ланцугі’ адлюстравана ў старабеларускіх помніках
пісьменнасці: законницы некоторіи… чоловhка ни
въ чомъ собh невинного… мордовали и до монастыра Троицы Светое запровадивши до
куницы всадили (ГСБМ, ХVІ, 222).
Пакарання куніцай можна было пазбегнуць,
заплаціўшы царкве падатак, від якога меў назву
куничное. Дадзеная намінацыя характэрна была
для паўночна-ўсходніх беларускіх гаворак ХІХ ст.,
дзе абазначала два віды падатку: ‘падатак
памешчыку за дзеўку, якая выходзіла замуж;
выкуп за нявесту’ і ‘пеня, якую давалі царкве для
выкупу ад кунічнага пакарання’ (Насовіч 1983,
259). У слове куничное такім чынам адбылося
збліжэнне дзвюх аманімічных лексем: куница1
‘від падатку’ і куница2 ‘від пакарання’. Такому
збліжэнню спрыяў і прыметнік куничный, які
абазначаў прымету праз адносіны да куница1 і да
куница2, напрыклад куничные гроши.
Ужыванне слова куница са значэннем ‘ланцугі’, відавочна, аказала ўплыў на семантычную
структуру заоніма лисица, які ў помніках
старабеларускай пісьменнасці, акрамя гамагенных значэнняў ‘лісіца’, ‘шкурка лісіцы’, з 1679 г.
адзначаецца з гетэрагеннай семантыкай – ‘прылада для сціскання і звязвання дошак, ціскі’: за
направу замку до Брамы вhтреной Ивану
слhсарю заплатили асм. осмнадцать; за
робенье лисицы томужъ слhсарю дали асм.
петнадцать (ГСБМ, ХVІ, 41). Сувязь значэнняў
слоў куница і лисица ўстанаўліваецца дзякуючы
інварыянтнай семе ‘заціскаць; браць у ціскі’, да
таго ж яны аб’яднаны прыналежнасцю да аднаго
класа пушных звяркоў. Можна заключыць, што
«гаспадарчае» значэнне ‘прылада для сціскання і
звязвання дошак, ціскі’ ў слове лисица сфарміравалася па семантычнай аналогіі са словам
куница. Гэта значэнне і вытворныя ад яго былі
вядомы заходнім рускім гаворкам: лисица
‘сподняя жэрдка, часам выгнутая, якая звязвала
пярэднюю і заднюю восі або падушкі павозак і
драбін’, (пск.) ‘папярочная вязь’ (Даль 1981 ІІ, 254).
У паўночна-ўсходніх беларускіх гаворках ХІХ ст.
лисица – ‘прылада для сціскання або звязвання
дошак; ціскі’: Безъ лисицъ дверей не спустишъ
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хорошо (Насовіч 1983, 269). На нашу думку,
менавіта слова куница аказала ўздзеянне на
семантыку слова лисица, а не наадварот,
паколькі як назва тэхнічнай прылады апошняе
характарызуецца больш вузкім ужываннем у
славянскім моўным арэале ў параўнанні з куніца
(куна), параўн. чэш. дыял. kuna ‘драўляны слуп у
пабудове, да якога мацуюцца сцены’, слвц. kuna
‘крапежная частка плуга’, польск. kuna ‘калода,
якую надзявалі на шыю злачынцы; скаба; частка
плуга’, рус. ку́на ‘кайданы, жалезны цэп’, укр.
куна́ ‘прабой у дзвярах’, ‘жалезная скаба,
прыбітая ў царкоўным прытворы’, дыял. kuna
‘скаба ў санях для дышаля’ (ЭССЯ, ХІІІ, 104).
Варта адзначыць, што ў словах групы nomen
animalis нярэдка адбываецца семантычны пераход у групу nomen instrumenti, параўн.: векша
‘вавёрка’ – векша ‘блок, да якога што-небудзь
замацоўваецца і пры дапамозе якога штонебудзь перасоўваецца’, бурундук ‘сібірскі звярок
Tamias striatus…’ – бурундук ‘снасць з блокам, праз
якую прапускалі вяроўку для цягі судна’ (Даль 1981
І, 144). Функцыянальна больш блізкі да слова
куница заонім хамяк, які мае аманімічныя значэнні
‘від грызуна (Cricetus vulgaris)’ і (новасіб.) ‘аснова
сахі або плуга, да якіх мацаваліся сашнік, ручкі’.
Метафарычны перанос тут магчымы на аснове той
жа агульнай прыметы ‘сціскаць’, параўн. рус.
вербоід хомячить ‘мяць, ціскаць’ (Даль 1982 V,
560), бел. камяк, камячыць, камякаваты. З гэтай
прыметай звязана і ўнутраная форма праславянскага *xomĕkъ, якое лічаць адваротным утварэннем на -kъ ад кампазіта *xomĕstorъ, першая
частка якога, магчыма, роднасная *skomiti ‘сціскаць’
(Панин 1985, 19–20).
Што датычыць утварэння слова куніца, то
гэта – дэрыват ад агульнаўсходнеславянскага
куна, якое спачатку абазначала футра куніцы
коштам у адзін дырхем; грашовую адзінку,
роўную 1/22 грыўны; пазней да ХV ст.
функцыяніравала як абазначэнне грошаў-кунаў.
Арэал лексемы куна (куніца) выходзіць за межы
ўсходнеславянскіх моў: укр. куна́, балг. куни́ца ,
серб.-харв. куна ‘куніца, футра куніцы’, славен.
кúna – ‘тс’, чэш., слвц. kuna, польск. kuna ‘тс’,
kunica ‘звычайная форма платы’, в.-луж., н.-луж.
kuna ‘куніца’. Куна генетычна роднаснае літоўскім
kiáunė
‘куніца’,
усходне-літоўскаму
kiaunė,
латышскаму caûna, caûnе, старажытнапрускаму
caunе, грэчаскаму χаυνάχης ‘футравае адзенне
варвараў’ (Фасмер 1986 ІІ, 417). Слова *kuna, на
думку П. Чарных, праславянскае па паходжанні і
магло мець у прамове іншыя значэнні (акрамя
значэнняў ‘куніца’ і ‘падатак’), што пацвярджаецца такімі формамі, як ст.-польск. kuna ‘ашыйнік’,
‘ланцуг’, ‘турма’, (спец.) ‘хамут’, паморскаславінскае ‘сука’ і інш. (гл. Черных 1999, 455).
Развіццё ў слове куна «плацежна-грашовага»
значэння адбывалася на базе першаснага
значэння. Дэрыватамі ад куна ‘грашовая адзінка’
з’яўляюцца агульнаўсходнеславянскія кун(ь)но~

‘пасаг нявесты’, кунщик ‘зборшчык падаткаў’.
В. Махэк беспадстаўна збліжае слова куна
‘грошы, выкуп за нявесту’ – у адрыве ад іншых
значэнняў – з хецкім kŭs ‘плаціць’ (Фасмер 1986
ІІ, 417). Дарэчы, лексема кун у цюркскіх і
каўказскіх народаў абазначала дзве формы
выкупу: ‘выкуп за забойства родзічам забітага з
мэтай пазбавіцца крывавай помсты (перажытак
радавога быту)’ і ‘выкуп родзічам жаніха ў
выпадку разладжвання сватаўства па віне сям’і
нявесты (перажытак старога быту)’ (ССРЛЯ, V,
1838). Па ўсёй верагоднасці, мае дачыненне да
аналізуемай лексічнай адзінкі і адзначаная
П. Усларам табарасінская (табарасінская мова –
адна з младапісьменных горскіх моў Дагестана)
дзеяслоўная форма кун з уласцівымі ёй значэннямі ‘павінна’, ‘належыць’, ‘пажадана’, ‘любіць’
(Магометов 1954, 73).
Вытворнае слова куніца ва ўсходнеславянскіх
мовах сумяшчала ў сабе гетэрагенныя значэнні,
што дазваляе вылучыць у гэтых мовах некалькі
слоў-амонімаў, якія, за выключэннем зыходнага
слова аманімічнай групы з заанімічным значэннем, зазналі элімінацыю і маюць гістарычны
характар. У рускай мове – гэта: куница1 ‘куніца,
футра куніцы’, ‘падатковая (натуральная) адзінка
ці яе грашовае пакрыццё’, ‘від падатку’; куница2
‘акладная кадастравая адзінка’; куница3 ‘мера
сыпучых цел’ (СРЯ ХІ–ХVІІ вв., VІІІ, 121); куница4
‘дзяўчына’. У беларускай мове аманімічную пару
прадстаўляюць: куніца1 ‘куніца’, ‘футра куніцы’,
‘падатковая (натуральная) адзінка або яе грашовае пакрыццё’, ‘род падатку, грашовага пабору’ і
куніца2 ‘від цялеснай кары’. Куніца ‘мера сыпучых
рэчываў’, на нашу думку, этымалагічна звязана
са словамі куна, кунка ‘жменя, прыгаршчы’, якія
адзначаны У. Далем у Тамбоўскай і Разанскай
губернях (гл. Даль 1981 ІІ, 218). Куніца (кунка)
‘дзяўчына’ ўтворана ад куна ‘куніцавая шкурка,
якая ўяўляла сабой вядомую каштоўнасць’ і матывацыйна звязана з паняццем «кунныя грошы» – ‘падатак, які плаціў жаніх за нявесту’.
Вербоід выкунець выкарыстоўваўся ў дачыненні
да дзяўчыны-падлетка, якая па гадах набліжалася да ўзросту нявесты: «о дhвушке подросткh
говорят: она выкунела» (ПЦС, 275). Што датычыць слова куніца са значэннем ‘прылада пакарання’, то яно вытворнае ад куна ‘кайданы,
жалезны ланцуг, жалезны ашыйнік’. З гістарычнымі значэннямі ‘жалезны абруч (прылада катавання)’, ‘заціск, трымальнік (факела)’ лексема kuna
вядома польскай мове (гл. Гессен 1988 І, 656).
Згодна з версіяй У. Даля куна ‘кайданы, жалезны
ланцуг, жалезны ашыйнік’ генетычна роднаснае
словам кузня, каваць (гл. Даль 1981 ІІ, 218).
Наша лексічная матывацыя дапускае сувязь слова куна ‘кайданы, жалезны ланцуг, жалезны
ашыйнік’ з індаеўрапеізмамі kóna ‘вугал’, kuni‘сагнуты’, якія адзначаюцца М.М. Макоўскім
адносна паходжання зусім іншага слова – рускага
прыметніка красивый (бел. прыгожы) (гл. Маковский 1989, 113). Правамернасць такога аднясення заснавана на тым, што значэнні слова куна
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‘кайданы’, ‘жалезны ланцуг’, ‘жалезны ашыйнік’,
‘жалезны абруч (прылада катавання)’, ‘хамут’,
‘заціск, трымальнік (факела)’ маюць агульны інварыянтны семантычны кампанент – ‘сагнуты, закруглены’, параўн. семантыку слоў: ашыйнік ‘кольца
(металічнае і інш.)’; цэп ‘ланцуг з металічных
кольцаў’, хамут ‘частка вупражы кольцавай
формы’. Што датычыць значэння ‘турма’, то яно
магло з’явіцца вынікам метанімічнага пераносу.
Генетычная суаднесенасць з індаеўрапейскімі
каранямі верагодна і па той прычыне, што са
значэннямі ‘кайданы, жалезны ланцуг, жалезны
ашыйнік’ слова куна было ўласціва старажытнай
польскай мове, а па меркаванні П. Чарных, і мове
агульнаславянскай.
Адзначаючы
семантычны
спектр старажытнага слова куна, П. Чарных ґаварыў пра неабходнасць далейшага вывучэння этымалогіі гэтага слова. Думаецца, што на аснове
прыведзеных гістарычных моўных фактаў задачу
матывацыйнай інтэрпрэтацыі лексемы куна (куніца)
‘кайданы, жалезны ланцуг, жалезны ашыйнік’
можна лічыць вырашанай.
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