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УДК 811.161.3(043.3) 

В. С. Нічыпарук23 
Установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна», Брэст 

НАЗВЫ ГАТУНКАЎ ХЛЕБА: ЛІНГВАКУЛЬТУРАЛАГІЧНЫ АСПЕКТ 

Уводзіны. Хлеб — найбольш сакралізаваны від ежы, сімвал дабрабыту, шчасця, дастатку. Хлеб у доме — 
гаспадар, на працы — сябра, у дарозе — таварыш; без хлеба далёка не зойдзеш — так гаварылі пра яго беларусы. 
Хлеб цяпер успрымаецца занадта простым, каб мець сімвалічнае значэнне. Але гэтая простасць уяўная. За ёй стаяць 
дасканаласць і грунтоўнасць. Галоўнае, з чым атаясамліваецца хлеб, — глыбокая ўкарэненасць у роднай зямлі. 
Хлеб стаў звычайным, аднак і сёння для большасці з нас падсвядома застаецца прадуктам сакральным. З цягам часу 
выпяканне хлеба з дробных прыватных пякарняў (часта сямейных) было перанесена ў буйныя прамысловыя 
прадпрыемствы. Перад імі зараз стаіць мэта задавальнення патрэбаў вялікай колькасці людзей цаной мінімальных 
выдаткаў. З гэтай прычыны тэхналагічныя працэсы на прадпрыемствах адрозніваюцца ад традыцыйнага падыходу, 
які людзі выкарыстоўвалі сотнямі гадоў. У выніку прамысловасць вырабляе проста матэрыяльны аб’ект, які не 
ўвасабляе пэўнай ідэі. Сімвальнасць, сакралізаванасць хлеба, магчыма, сёння пекары свядома ці падсвядома 
перадаюць у назвах гатункаў хлеба.  

Мэта нашага даследавання — сабраць і класіфікаваць беларускамоўныя назвы гатункаў хлеба, правесці 
лінгвакультуралагічны аналіз сабранага матэрыялу. Для гэтага намі складзена картатэка назваў гатункаў хлеба, 
асэнсаваны тэарэтычны матэрыял пра хлеб і яго функцыі ў культуры і традыцыях беларусаў. Для дасягнення мэты  
і вырашэння задач даследавання выкарыстоўваліся этымалагічны, кампанентны і семантыка-стылістычны метады. 

Асноўная частка. Сабраны матэрыял дае падставы выдзеліць наступныя групы назваў хлеба паводле 
матывавальнай асновы: 1) назвы паводле месца вытворчасці; 2) назвы — якасныя характарыстыкі хлеба; 3) назвы 
паводле прадуктаў, з якіх зроблены хлеб; 4) адапелятыўныя назвы; 5) адайканімічныя назвы (імя). 

Назвы паводле месца вытворчасці: «Налібокскі», «Траецкі», «Гародня».  
Назва хлеба «Гародня» суадносіцца з горадам Гродна і гаворыць пра тое, што хлеб зроблены ў гэтым месце. 

Гародня — паэтычна-літаратурная назва горада Гродна. Гэта адзін са старажытнейшых гарадоў Беларусі. Ён упершыню 
згадваецца ў 1128 г. ў Іпацьеўскім летапісе. Магчыма, назва хлеба «Налібокскі» паходзіць ад назвы Налібоцкай пушчы. 
Гэта самы вялікі лясны масіў у Беларусі. Месца ў пэўным сэнсе ўнікальнае. На еўрапейскім кантыненце Налібоцкая 
пушча захавалася ў адносна некранутым стане і мае статус рэспубліканскага ландшафтнага заказніка. Назва хлеба 
«Траецкі» паходзіць ад назвы Траецкага прадмесця — гістарычнага раёна Мінска на мысе левага берага Свіслачы. 
Першапачаткова гэты раён з’яўляўся гандлёва-адміністрацыйным цэнтрам старадаўняга Мінска. На тэрыторыі 
прадмесця быў размешчаны першы каталіцкі храм Мінска. Тут таксама знаходзіліся незахаваныя да нашых дзён Свята-
Узнясенскі манастыр з аднайменнай царквой, Свята-Барысаглебская царква, жаночы базыльянскі манастыр Святой 
Тройцы (захаваўся часткова) і касцёл і манастыр каталіцкага манаскага ордэна марыявітак. Гэтае месца на самой справе 
можна назваць святым. Хлеб — каштоўны прадукт для нас, такім ён быў і для нашых продкаў, таму дарэчным 
з’яўляецца суаднясенне назвы «Траецкі» з такім выдатным месцам, як Траецкае прадмесце. 

Назвы — якасныя характарыстыкі хлеба: «Сапраўдны», «Смачны гасцінец», «Духмяны», «Шчодры», 
«Спадар шчодры». 

Назва хлеба «Сапраўдны» падказвае, што менавіта гэты хлеб прыгатаваны без кансервантаў, па ўсіх правілах 
і з’яўляецца добрым прадуктам для спажывання ў якасці ежы (прыметнік сапраўдны ‘які адпавядае нашым 
уяўленням пра што-небудзь; аўтэнтычны, праўдзівы, не фальшывы’). Прыметнік «духмяны» ‘з моцным прыемным 
пахам; пахучы’ выклікае асацыяцыі свежавыпечанага хлеба з адпаведнай назвай «Духмяны». Трэба ўспомніць той 
час, калі хлеб пяклі ў печах, часта на кляновых лістах, ён быў смачны і духмяны (Мінскі хлебазавод выпякаў хлеб 
на кляновых лістах і ў наш час). Назва «Зорка гандлю» таксама гаворыць пра высокую якасць хлеба і вялікі попыт 
на гэтую прадукцыю. Пра якасць гатунку «Смачны гасцінец» гавораць абодва словы. У адным са значэнняў 
гасцінец — гэта рэч, ласунак, якія госць або блізкі падносіць каму-небудзь як падарунак. Хлеб таксама можа быць 
добрым і смачным гасцінцам. Да нашага часу захавалася традыцыя ісці першы раз у госці з хлебам ці пячэннем, 
булкай, тортам, бо без солі, без хлеба — не тая бяседа. Лексема ‘смачны’ скіроўвае пакупніка на прыемны смак, 
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апетытны хлеб. Да рысаў беларускага нацыянальнага характару адносіцца шчодрасць — ‘уласцівасць ахвотна 
дзяліцца з другімі маёмасцю’. Таму назвы хлеба «Шчодры», «Спадар шчодры» набывае канатацыю ‘ад душы’. 

Назвы паводле прадуктаў, з якіх зроблены хлеб: «Жытні». 
Назва хлеба «Жытні» адразу ж асацыюецца са словамі жыта, жыццё. Паводле тлумачальнага слоўніка 

беларускай мовы [1] жыта — гэта 1) ‘аднагадовая расліна сямейства злакавых, зерне якой скарыстоўваецца для 
прыгатавання хлеба’; 2) ‘зерне гэтай расліны’, а жытні той, ‘які прыгатаваны з жыта або прадуктаў яго апрацоўкі’. 
Жыта — найважнейшая збожжавая культура беларусаў, значна міфалагізаваная ў народнай свядомасці. Ураджай 
жыта даваў надзею на шчаслівае сытнае жыццё: без хлеба сыты не будзеш. А ў прыказках і прымаўках жыта ды 
ячмень «прасілі» ў гаспадара: сей хоць у пясок, ды ў свой часок [2, с. 497]. 

Адапелятыўныя назвы: «Сяброўскі», «Адвячорак», «Крынічны», «Водар», «Знічка», «Хлебны млын», «Стары 
млын», «Хатні». 

«Сяброўскі» — гаваркая назва хлеба. Сябар — той, хто звязаны з кім-небудзь сяброўствам. Хлеб з назвай 
«Водар» матывуецца ‘прыемным пахам, духмянасцю’. «Крынічны» — ‘той, які мае адносіны да крыніцы’.  
У пераносным значэнні крыніца — гэта ‘тое, з чаго бярэцца, чэрпаецца што-небудзь; тое, што дае пачатак чаму-
небудзь, служыць асновай для чаго-небудзь’. Хлеб — гэта жыццё, хлебам жывуць людзі. У аснове назвы «Знічка» — 
уласнабеларускае слова, якое мае значэнне ‘зорка, якая падае’. Магчыма, назву гатунку хлеба далі з-за 
мілагучнасці, паэтычнасці самога слова. Хоць і не заўсёды селяніну даводзілася ўжываць чысты хлеб, які пяклі 
толькі з чыстай мукі: частыя неўраджаі, стыхійныя бедствы, беднасць вымушалі скарыстоўваць у ежу розныя яго 
сурагаты, але хлеб дапамагаў селяніну выжыць. 

«Хлебны млын», «Стары млын» — назвы гатункаў матывуюцца словам «млын». Млын — гэта пабудова,  
у якой мелюць збожжа, ці будынак з устаноўленымі ў ім прыстасаваннямі для размолу збожжа. У культуры нашых 
продкаў, у тым ліку і славян, млын стаў сімвалам лёсу. Нездарма ўзніклі такія слоўныя выразы, як «жернова 
судьбы» (русск.), «усё пройдзе, усё перамелецца». З млынам, асабліва вадзяным, звязваецца шэраг павер’яў. Каля 
млыноў заўсёды жылі вадзянікі. Найбольшую моц, згодна з народнымі павер’ямі, вадзянікі маюць вясной  
і восенню, калі яны пакрыўджаныя або неўлагоджаныя, маглі нанесці найвялікшую шкоду [3, с. 324—325]. Назва 
«Хатні» скіроўвае нас на хатнюю выпечку ці ва ўсякім разе на хлеб, выпечаны па старадаўніх рэцэптах. 

Адайканімічныя назвы (імя): «Радзівіл», «Радзівілаўскі», «Купалаўскі». 
Паводле лінгвістычных рэканструкцый уласнае імя Радзівіл з’яўляецца адаптацыяй літоўскага складанага 

(двухасноўнага) імя Rаdіvіlаs. Слушным з’яўляецца меркаванне, што першая частка імя «Рад» звязана са словамі 
літоўскай мовы rаstі, rаdо, што азначае «знаходзіць, знайшоў». Другі кампанент імя — «віл», на думку вучоных-
лінгвістаў, па сваім паходжанні звязаны з генетычна роднаснымі словамі: літоўскім vаlіа «воля», vіtіs «надзея», 
верхненямецкім wаlа «выбар». Такім чынам, дапускаецца, што першапачаткова імя Радзівіл літаральна змяшчала 
пажаданне або загад: няхай ён знойдзе, здабудзе волю [4, с. 346]. 

Таксама існуе версія, што імя Радзівіл — славянскае. У славянскіх мовах даволі часта сустракаюцца 
складаныя імёны з кампанентам «Рад», які літаральна абазначае старажытнае слова радети «клапаціцца аб нечым». 
Вядомы такія старажытныя славянскія імёны, як Радамір (той, хто клапоціцца аб міры), Радаслаў (той, хто дбае аб 
славе) і інш. Знаходзяць падставы і для таго, каб і другі кампанент імя «віл» лічыць славянскім, непасрэдна 
звязаным са словам «воля». Пацвярджэннем гэтага з’яўляецца ўкраінскае слова «вільный» (вольны). Такім чынам,  
у славянскай версіі паходжання імя Радзівіл азначае ‘той, хто клапоціцца пра волю’. 

Нам вядома, што Радзівілы — гэта вялікалітоўскі арыстакратычны род, які ўзнік у XV ст. як галіна роду 
Осцікавічаў. Род Радзівілаў не меў сабе роўных па колькасці асоб, што займалі найвышэйшыя дзяржаўныя ўлады. 
На працягу гісторыі Вялікага Княства Літоўскага, а затым і Расійскай імперыі нязменна заставаліся сярод 
найбагацейшых магнатаў. 

Заключэнне. Як і ў іншых беларускіх айконімах, у назвах гатункаў хлеба знайшлі адлюстраванне 
асаблівасці культуры і традыцый беларусаў. «Онім» у складзе назваў хлеба не толькі канкрэтна называе гатунак, 
але і трапна характарызуе яго па нейкай адметнай асаблівасці, якасці. Хаця асноўная функцыя такіх найменняў — 
прыцягнуць увагу пакупніка, зрабіць прадукт канкурэнтназдольным. 
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