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З давніх часів найголовнішим заняттям східних слов’ян було землеробство, а типовою 

їжею була рослинна, особливо продукти хліборобства. Лексика на позначення назв 
рослинної їжі займає помітне місце в словниковому складі спочатку давньоруської, згодом 
староукраїнської та сучасної української мови. Назви їжі давні за походженням, 
відображають процес становлення й розвитку матеріальної культури, побуту українського 
народу. 

Серед основних хлібних продуктів, що сягали ще епохи неоліту, найдавніші писемні 
пам’ятки згадують пшеницю, ячмінь, просо, а також жито, що з’явилося пізніше, але відоме 
вже Давній Русі. Жито виступало родовою назвою злаків, хліба — зернового та на корені. 

На позначення їжі існувало слово брашно в запозиченій із старослов’янської мови 
неповноголосній формі. Це була назва продуктів їжі взагалі: Просгhи-шаго въ всемъ ишти, и 
въ брашнh и въ одежди (Ізборник 1076), ~моу же на вьс#къ днь брашьно съ нбсе съхожаше 
(XII—XIII, Успенський збірник), о брашьнh же, и о питии мнихомъ (XII, Устав 
Студійський); та різноманітних страв, їжі: Друзи же мои и ближній мои и тій отврьгошася 
мене, зане не поставих пред ними трапезы многоразличных брашенъ (XII, Слово Данила 
Заточника), прhдъставлаше " тhмъ тр#пєзоу w(т) брашьнъ тhхъ манастырьскыихъ, хлhбъ, 
сочиво и мало рыбъ (XII, Житіє Феодосія Печерського), и си накладъ различьнааго брашна 
(там же). 

Семантика слова брашно відбиває діалектне розшарування давньоруської мови: в 
одних діалектах воно позначало їжу взагалі і в цьому випадку виступало лексичним 
варіантом у синонімічному ряду брашьно—пища — ядь, а в інших діалектах це слово 
називало лише певний продукт — борошно. 

Релігійні тексти засвідчують переносне значення слова брашно — въспитахъ 
дховьнымъ твоимъ брашьнъмъ (XII—XIII, Успенський збірник). 

У давньоруських пам’ятках трапляється й повноголосна форма борошьно в значенні 
«продукти, їжа», «борошняні страви, борошно». Напр.: а вирникоу ... или с# пригоди в 
головhніе р(ы)бами ... а борошна колько могуть изъ#сти (1282, Руська Правда). 

Етимологія слова брашно — борошно <*borsьno зводиться до первісного значення 
«яшне» (див. словник Фасмера, Преображенського). Зіставлення з іншими 
індоєвропейськими мовами показує спорідненість цього слова з коренем *bhreg-, що означає 
«подрібнювати, розмелювати, товкти», тобто найдавніше значення слова борошно — це 
власне «борошно». 

У староукраїнських писемних пам’ятках релігійного змісту натрапляємо на 
старослов’янську форму брашно в значенні «їжа»: приносять во церковь свиная мяса печеная 
и хлhбы и ина нhкая брашна и благословляють (1586, Матеріали Львівського 
Ставропігійського братства), брашно маю уживат, которой вы не вhдаєте (XVII, Євангеліє 
Решетилівське), рыба ... вhрны(мъ) по(с)тны(м) с# брашно(м) бы-ваеть (к. XVII — поч. 
XVIII, Приповісті посполиті Климентія Зіновієва). Форма борошно в цьому значенні 
засвідчується зрідка: А борошно разное в дому и рупески господарские всh жонh мають 
бути (1690, Архів Стороженка). З XVII ст. значення слова борошно «їжа, продукти» 
звужується, пор.: Борошна житной муки осмачку а чвертку пшеничной муки (1673, 
Полтавські актові книги). У сучасній українській мові поняття «їжа» зовсім втрачене, 
закріпилося лише значення «борошно». 

Слово моука вживається на позначення розмелених, розтертих жорнами зерен: моуки 
не имамь на испечение хлЬбомъ братии (XII, Житіє Феодосія Печерського). У давньоруській 
мові воно могло означати їжу: Илия бо малою мукою прhкръмленъ бывъ (XII, СРЯ, IX, 306). 
Назва мука відома в усіх слов’янських мовах, крім болгарської, де вона була витіснена 
словом брашно. Болгарська мова зберегла лише похідне мьчник «борошняний лар». Прасл. 
moka чергуванням голосних -е/-о *mękъ «м’який» пов’язане з дієсловом *męti м’яти. В 



староукраїнській мові обидва слова мука й борошно були абсолютними синонімами і могли 
взаємозамінятися в тому самому тексті: Житного борошна осмачка. Муки гречаной три 
четверти. Муки пшеничной три четверти (1691, Полтавські актові книги). В українській 
літературній мові усталилася назва борошно, а слово мука у нас уживається в діалектах. 
Назви різновидів борошна часто визначаються за різновидом зерна, що стало сировиною для 
виготовлення борошна: житной муки осмачка 15, пшеничной муки вусhмъ осмачок, 
гречаной вусhм осмачок (1691, Архів Строженка), мукою ячмhнною змhшанимъ (1788, 
Книжиця). Рідше вживалася назва борошно: маючи з собою возов з речами, з борошномъ три 
(XVI, Тимченко, 127), колоду борошна (1646). 

Залежно від якості, способу переробки борошно (мука) визначається, наприклад, у 
щоденнику Якова Марковича XVIII ст. як сhяна, ситна, шеретована — метатеза від 
решетована — «просіяна через решето». 
 


