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Дзеясловы старабеларускай кухарскай лексікі: 

словаўтваральны аспект 

 

Беларуская нацыянальная ежа – адзін з асноўных складнікаў 

матэрыяльнай культуры, які цалкам звязаны з гісторыяй этнічнага 

развіцця народа. Беларуская кухня – гэта спадчына, якую пакінулі нам 

нашы продкі. Гэта такая ж неад’емная прыналежнасць культуры кожнай 

краіны, адметнасць народа, як мова, як фальклор. 

Кухня кожнага народа вызначаецца пэўным наборам прадуктаў і 

страў, спосабамі іх прыгатавання і ўжывання. Што тычыцца беларусаў, 
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то: «захавалася мноства інвентароў (падрабязных апісанняў маёмасці 

землеўладальнікаў), дзе пералічваюцца і запасы прадуктаў. Мяркуючы 

па ix, у кладоўках захоўваліся мяса, сала, кумпякі, кілбасы, скабкі 

(рэбры), вяленыя гусі, лой, языкі, грудзінка, карэйкі, вантробы свіней, 

сыры, масла. Дзеля посных дзён трымалі рыбу: свежых асятроў, вяленых 

шчупакоў, ляшчоў. У свірнах былі ссыпаны жыта, пшаніца, каноплі, 

гарох, ільняное семя, авёс, пшанічны і ячменны солад для прыгатавання 

піва. З гародніны лічылі патрэбным мець буракі, капусту, цыбулю, 

часнок, хрэн, салёныя агуркі, рэпу, а таксама “мак белы” і “мак шэры”. 

У якасці прыпраў ужывалі перац, цынамон (карыцу), гваздзіку, кардамон, 

імбір, шафран, гарчыцу, лаўровы ліст, міндаль, кмен, аніс» [3, с. 14–15]. 

Цікавасць да кулінарнай лексікі ў беларускай навуцы праяўлялася, 

аднак спецыяльнага даследавання, прысвечанага поўнаму аналізу 

названага тэматычнага аб’яднання яшчэ не праводзілася. Не вырашаліся 

пытанні вытокаў і станаўлення беларускай кулінарнай тэрміналогіі, не 

ахоплівалася цалкам сукупнасць найменняў, звязаных з кулінарным 

майстэрствам. 

Асноўнай крыніцай для вывучэння кулінарнай лексікі сталі помнікі 

старабеларускай пісьменнасці. Як вядома, помнікі пісьменнасці «з даўніх 

часоў найбольш паслядоўна адлюстроўвалі асаблівасці жывой мовы – яе 

багатую лексіку, фанетычныя і граматычныя з’явы» [4, с. 94]. У сувязі з 

гэтым крыніцай фактычнага матэрыялу даследавання стаў «Гістарычны 

слоўнік беларускай мовы» (ГСБМ) [2] Матэрыял збіраўся шляхам 

суцэльнай выбаркі з 37 тамоў слоўніка. Прапанаваныя дзеясловы і іх 

формы складаюць значную па колькаснаму складу лексічную групу 

(у працы разгледжана 108 лексем (з улікам фанетычных варыянтаў)), што 

сведчыць пра дастатковае развіццё аднаго з найважнейшых бакоў побыту. 

Прадметам данага даследавання з’яўляюцца дзеясловы з кухарскай 

лексікі старабеларускай мовы, а менавіта іх семантычнае апісанне і 

аналіз мадэлей словаўтварэння. 

Традыцыйна ўсе дзеясловы можна падзяліць на некалькі груп у 

залежнасці ад іх значэння: 

1) дзеясловы, якія абазначаюць фізічнае дзеянне; 

2) дзеясловы, якія абазначаюць рух; 

3) дзеясловы са значэннем маўлення і думкі; 

4) дзеясловы стану; 

5) пераход стану з аднаго ў другі; 

6) стаўленне асобы да каго-небудзь (чаго-небудзь). 

Адпаведна і ў старабеларускай мове ўсе дзеясловы падзяляюцца на 

тэматычныя групы. Дзеясловы са значэннем фізічнага дзеяння 
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характарызуюцца шырокім колам тэматычных падгруп. У нашым 

даследаванні будуць прадстаўлены дзеясловы, якія абазначаюць працэсы 

прыгатавання і спажывання страў. Вылучаюцца наступныя тэматычныя 

групы дзеясловаў (і іх формаў): 

1) з семай ‘есці’: 

 вкусити (укусити І), вкушати (укушати); 

 ести (есть, есьти, ети), выести, исти ІІ, выедати (выядати), 

едати (едать, идати, ядати, ядать), едывати, естися (есться), 

едаючий, еденый, едомый, едучий II, едший; 

 жвати, жевати; 

 заживати (заживать, зажывати); 

 жерти, жрати (жряти), жрущый; 

 згризти; 

 истребити; 

 коштовати II; 

 кушати; 

 тучити (тучыти); 

2) з семай ‘піць’: 

 вспити (упити) І, выпивати, выпити, выпитый, выпияти, 

выпоити, допити, испити, испитый, упити (упить); 

 дзюбади; 

 локтати; 

3) са значэннем ‘даваць ежу’: 

 годовати; 

 кормити, кормитися, кормливати (кормлювати), кормленый, 

кормячий, кормящий (кормящый); 

4) са значэннямі працэсаў прыгатавання стравы: 

 высмажоный, смажыць; 

 варити (варыти), вареный (вароный), варитися (варытися), 

звареный, зварити (зварыти), изварити (изворити), увареный 

(уваренный), уварити (уварыти), узварити (узварыти); 

 зготовати, зготовити, уготованный (вготованный), 

уготовати (вготовати), уготовити (вготовити); 

 иссеяти; 

 квасити, кваснити, квашеный (квашоный); 

 заправный, зправовати, заправоватися; 

 замесити; 

 выкислый; 
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 выпеклый, упечи, упечоный (упеченый); 

 зачиненный (зачиненый). 

1. Дзеясловы з семай ‘есці’. 

Дзеяслоў ести (есть, есьти, ети) ужываецца ў значэнні ‘прымаць 

ежу, перажоўваючы яе і глытаючы’: иска
л
 есми коупити штобы есмо 

заоутра мели ести (Пак. Хр., 8б)
1
. 

Графічныя варыянты hсти, "сті. Як фанетычны варыянт 

мэтазгодна разглядаць лексему исти ІІ: алканіе – исти хотеніе (Зіз., 

10) – гук [i] на месцы спрадвечнага [ě] (h), верагодна, сведчанне ўплыву 

кіеўска-палескіх гаворак [1, с. 161]. 

Па асаблівасцях спражэння гэты дзеяслоў адносіцца да 

нетэматычных: кто щепитъ винницu, а з
s
 овоцu еи не "сть (Апакр., 

201б); hла и насытилас# (Зб. 262, 32); не еж того хлhба (Бава, 134). 

Менавіта ад праславянскай асновы інфінітыва *ědti ўтварыліся 

дзеепрыметнікі прошлага часу залежнага стану еденый: дозрели винные 

грознове и едены могли быти (Скар. ЛК, 31); может ли hдена быти 

прhсность без
s
 соли естли вкuшеніе в слюне жолтковои (Зб. 262, 14) і 

незалежнага стану едший: было едшихъ хлебы, п#ть тисечей мужовъ 

(Цяп., 51б). 

Ад асновы цяперашняга часу ўтвараецца адпаведна дзеепрыметнік 

цяперашняга часу едучий: uчинили uченики, #къ велелъ имъ исусъ, и 

зготовили пасху: А вечеру будuчи, селъ з
s
 дванадцатьма uчениками. И 

едuчімъ имъ, рекъ. правдиве мовлю вамъ, ижъ одинъ з васъ выдаст ме 

(Цяп., 37б). 

У значэнні, аналагічным дзеяслову ести, зафіксаваны ў ГСБМ 

лексемы едати (едать, идати и г. д.). Тут варта ўдакладніць, што маецца 

на ўвазе не аднаразовы прыём ежы, а рэгулярны, перыядычны. На гэту 

перыядычнаць паказвае больш складаная структура слова: суфікс -а- 

надае значэнне шматкратнасці: wт молодости своее. м#съ и вина не 

вкuшалъ. wт соуботы до соуботы. только хлhба вкuшалъ. а коли с# 

празникъ великъ пригажал и wнъ тогды овощь едалъ wт дрhва (Чэцця, 

100б); ты есь мене слугу своего посадил межи едаючими u столу твоего 

(Біблія, 392). 

Прыставачным спосабам увараюцца дзеясловы выести, выедати, 

якія складаюць трывальную пару. Прэфікс вы- надае значэнне 

закончанага накіраванага працэсу: тую гретчину статки наы выели 

                                           
1
 Пашпартызацыя прыкладаў прыводзіцца адпаведна ГСБМ. 
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(АВК, ХVIII, 103, 1592); звыклъ волъ травu ажъ до корен" вы"дать 

(Біблія, 201); Мыши выедали внuт
рности (Бельск., 92б).  

Трывальная пара: вкусити (укусити) і вкушати (укушати) 

семантычна мае дадатковую канатацыю ‘каштаваць, спрабаваць смак’ і 

адценне высокага стылю: бãъ … одно дерево сред ра# поставилъ wт 

того не велhлъ имъ вкоушати (Чэцця, 17б). Закончанае трыванне тут 

паказвае на аднакратнасць дзеяння: wна вкuсила wт того древа овощю. и 

дала моужеви своемu адамоу (Чэцця, 18). 

Дзеясловы жерти; жрати (жряти) мае дадатковую канатацыю 

‘есці з прагнасцю; часта пра жывёл’ і стылістычна зніжаную афарбоўку: 

так жадного не то
л
ко человhка але ни звhр"те немашь на свhте 

wкрuтно
г
, которы

s
 бы свою кро

в
 же

р
лъ (Бельск., 151б). 

Дзеяслоў гризти акрамя асноўнага значэння (‘кусаць нешта 

цвёрдае’) мае дадатковае – ‘знішчаць’: не скрабъте собе скарбовъ на 

земли, где червъв#къ и иржа грізеть (Цяп., 8). Далучэннем прэфікса з- 

утвараецца форма закончанага трывання: гриз-ти → з-гриз-ти. 

2. Дзеясловы з семай ‘піць’. 

Дзеяслоў пити, пить, акрамя асноўнага значэння ‘глытаць якую-н. 

вадкасць’: б@дет пити молоко гор#чее (Арыст., 211); не хотелъ пить 

(Цяп., 41), маюць дадатковае – ‘ужываць спіртныя напоі’: всю но
ч
 пи

л
 со 

дроужиною своею (Чэцця, 247б). 

Выпити (закончанае трыванне) – ‘выпіць, праглынуць якую-н. 

вадкасць’: они же uпиваютс" всегда виномъ, и пооучаютс" кто лепей 

свою чашу выпиеть (Скар. ПС, 36). 

Вытворная форма: вы-пи-т-ый – дзеепрыметнік залежнага стану 

прошлага часу: егда была выпита вода з
s
 лагвице. поверже wтроча под

s
 

древомъ единымъ иже бh тu и wтиде и с"де пр"мо (Скар. КБ, 37). 

Новыя значэнні дзеясловы набываюць пры далучэнні прыставак. 

Вспити (успити) у значэнні ‘выпіць’: я его не била и очей ему не 

заливала и въ куфель есми не плевала, нижли дей онъ, якомъ до него 

вспила, принявши отъ мене съ пивомъ куфель и очи ми самъ залилъ и 

збилъ мя безвинне (АВК, XVII, 321, 1541). Верагодна прыстаўка вс- 

паходзіць ад кіжна-славянскай въс-/вос-. 

Допити – ‘дапіць’: скоро с" напили того пива, и еще не допившы 

кубъков впали межы собою у великую милость (Трыст., 67). 

Испити – ‘выпіць’: има чашu юже азъ пью. и вы испьете 

(Чэцця, 34). Вытворная форма – дзеепрыметнік залежнага стану 

прошлага часу: Веселие души и срдца естъ вино под
s
 меру испитое 

(Скар. ІС, 51б). 
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Упити – ‘выпіць’: Ияковъ … жадного вина ито што бы uпить 

моглъ нhкгды не пил (Зб. 81, 49). 

Суфіксальнае ўтварэнне – дзеяслоў выпивати мае занчэнне 

шматкратнасці, звычайнасці: купцы … тотъ медъ сытятъ и по три дни 

сходячися медъ выпиваютъ (АЗР, ІІІ, 269, 1582). Тое ж значэнне мае і 

дзеяслоў выпияти: мо
р
ские люде … ли

с
те рвали а выпи"ли з ни

х
 водu 

(Бельск., 402). Магчыма, іх варта разглядаць як словаўтваральныя 

варыянты: з суфіксам -іва- і з суфіксам -ій-. 

Лексема выпоити адрозніваецца сваім лексічным значэннем – 

‘даць выпіць’ утворана па схеме: пои-ти → вы-пои-ти: которий если 

выпоит одным
s
 з

s
 малых тых

s
 чашу стuденое воды, только во им# 

uченика, правдиве мовлю вамъ, не потер#ет заплаты своее (Цяп., 14). 

Інфінітывы дзюбади і локтати проціпастаўляюцца ў семантычным 

плане. Локтати – ‘прагна піць’: wрелъ … wт
тuль выкопае

т
 hствu wчи 

его на далеко смотр#т
: и писклата его локчuт

 кро
в
 (Зб. 262, 29 – 29б). 

Дзюбади – ‘піць, выпіваць’, тут неабходна ўдакладніць: ‘піць паціху, 

маленькімі глыткамі’: Вина венгерского не зажывали передъ тымъ, – 

малмазыю скромно піяли, медокъ и горhлочку дзюбали (Мял., 318). 

3. Асобная падгрупа – дзеясловы са значэннем ‘даваць ежу’. 

Ад асновы дзеяслова кормити – ‘карміць, харчаваць, даваць ежу, 

корм’ у ГСБМ зафіксаваны два дзеясловы і тры дзеепрыметнікі 

цяперашняга і прошлага часу: на поустыни кормил вас мамною сорокъ 

лhтъ (Пак. Хр., 21); хорътей и выжъловъ въ домехъ ихъ не мають 

ховати и ихъ коръмити (КПД, 72, 1529). 

Ад гэтага дзеяслова ўтвораны дзеепрыметнікі назалежнага стану 

цяперашняга часу: кормящий: презъ корм"щых тылко слабых и wз"блых 

на тых всех мовит збавитель беда и тым; і залежнага стану прошлага 

часу: кормленый: приноси потребы и живность сыну господина своего 

Мифивозеfа да будеть кормлен
s
 (Скар. ДЦ ,82). 

Зваротная форма кормитися: милостныи мои пошолъ къ wгородu 

своемu къ гр#дh зелеинои кормитис# въ wгородhхъ и збирати рожи 

(Зб. 262, 58). 

Значэнне шматкратнасці надае суфікс -ива- – кормл-ива-ти: всю 

тую шесть недель кони бы есте нашы кормили такъ, какъ і передъ 

тымъ кормливали (КЗ, 523, 1494). Зычны [л] з’явіўся ў выніку 

гістарычнага чаргавання *mj>*ml. Дзеяслоў кормливати мае фанетычны 

варыянт кормлювати. 
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4. Дзеясловы з агульным значэннем ‘гатаваць ежу, быць 

прыгатаваным’. 

Дзеясловы дадзенай тэматычнай групы, як і папярэдніх, 

утвараюцца па трох асноўных мадэлях: прыставачнае словаўтварэнне, 

суфіксальнае словаўтварэнне, прыставачна-суфіксальнае словаўтварэнне. 

1. Прыставачнае словаўтварэнне: зварити, зготовати, зготовити, 

изварити, иссеяти, замесити, выкислый, уварити, уготовати, 

уготовити, узварити, упечи. 

Варити (‘варыць, гатаваць гарачую страву’) → з-варити 

(‘прыгатаваць пры дапамозе варкі’): людие избираху ман
s
ну… и зваривши 

во гар
s
неци чин#хu с не# покар

s
мы "кобы оладьи (Скар. ЛК, 27б). 

Готовати (готовити) (‘гатаваць’) → з-готовати (зготовити) 

(‘прыгатаваць, зварыць (ежу)): ото обедъ мой зготоваломъ, быки мои и 

uкормленое побито, и все готово (Цяп., 30б). 

Варити (‘варыць, гатаваць гарачую страву’) → из-варити 

(‘зварыць): приход#ше слуга жерцев
s
 г»л# къ принос#щему даи ми м#са 

да изварю жерцу (Скар. ПЦ, 8). 

Сеяти → ис-сеяти (‘прасеяць’): wрехи лесковыи … стерти и 

иссh#ти и замhсити в широпh "блочно
м
 и ести (Арыст., 214). 

Месити → за-месити (‘замясіць’): стерти и иссh"ти и замhсити 

в
s
 широпh "блочном, и ести (Арыст., 214). 

Кислый → вы-кислый (‘заквашаны, уквашаны’): елъ бы еси хлебъ. 

выкислый выпеклый ествою пор#дною подобъе сего (Арыст., 230–231). 

Варити (‘варыць, гатаваць гарачую страву’) → у-варити(уз-

варити) (‘зварыць’): wна же вз
s
ем

s
ши муки смеси с водою, и 

роспустивши вделала ему каш
s
ку, и uваривши выложила предъ него 

(Скар. ДЗ, 88б); возмет воды железныя. и оузварить всих языка волового 

(Арыст., 216). 

Готовати (‘гатаваць’) → уготовати (‘згатаваць’): из
s
чер

s
па в

s
 

чаши вино, и оуготова трапhзу свою (Скар. ПС, 16б); купили рыбы ему 

на обедъ у дворника Φедоровича и уготовали (ИЮМ, VIII, 137, 1691). 

Печи (‘пячы, выпякаць’) → у-печи (‘спячы, выпечы’): wферuете … 

хлhбы квашеныи которих uпечете на первотины гсдu (Біблія, 172). 

2. Суфіксальнае словаўтварэнне: вареный, заправный. 

Варити (‘варыць, гатаваць гарачую страву’) → варе-н-ый 

(‘вараны’): прынесла имъ ести двh птицы, wдну печоную, а другую 

вароную, вина и хлhбец (Трыст., 120). 
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Заправовати (‘запраўляць, прыпраўляць’) → заправ-н-ый 

(‘запраўлены, прыпраўлены’): тые потравы свhтские бывают 

запра
в
ные гор"чие (Зб. 261, 147б) 

3. Прэфіксальна-суфіксальнае словаўтварэнне: высмажоный, 

звареный, увареный, уготованный, упечоный. 

Смажити (‘смажыць’) →вы-смажо-н-ый (‘высмажаны’): кости 

мои "ко ре
ч 
высмажона" выс

х
лы (Зб. 82, 265б). 

Варити (‘варыць, гатаваць гарачую страву’) → з-варе-н-ый, у-варе-

н-ый (‘звараны’): драчіе, естъ хоина, котора# в винh зварена (Зіз., 31); 

Драчіе, естъ хоина, котора# в
s
 винh узварена, злhчuет uха ропы полны 

(Бяр., 38). 

Печи (‘пячы’) → у-печо-н-ый (‘спечаны’): Виделъ есми во сне и се 

печень хлеба uпеченыи изъ ечменя валящеся (Скар. КС, 17017б). 

 

На аснове дадзенага даследавання можна зрабіць вывад аб 

дастаткова вялікай словаўтваральнай прадуктыўнасці дзеяслова, які 

шырока прадстаўлены разгалінаванай сістэмай розных форм. 

Высновай дадзенага даследавання можна лічыцт тое, што лексіка, 

якая выкарыстоўваецца ў старабеларускай мове для называння дзеясловаў, 

што абазначаюць працэсы прыгатавання і спажывання страў, стала асновай 

для ўтварэння шэрагу новых слоў і форм. Пры гэтым новыя словы часцей 

за ўсё ўтвараліся пры дапамозе суфіксацыі ці прэфіксацыі. 

Семантычная структура даследуемых дэрыватаў у большасці 

выпадкаў складалася з некалькіх значэнняў. 

Большасць намінацый, якія выкарыстоўваліся для абазначэння 

дзеянняў, звязаных з працэсам гатавання і спажывання, з некаторымі 

фанетычнымі зменамі захаваліся і ў сучаснай беларускай мове, паколькі 

рэаліі, якія яны называюць, з’яўляюцца распаўсюджанымі і ў наш час. 
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