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Їжа — важливий компонент матеріальної культури народу. В усьому світі добре відомі 
назви українських страв борщ, вареники, сало та ін. Слова, що позначають ці реалії у 
словниках інших мов, супроводжуються коментарем «національна страва» і, як правило, не 
перекладаються. 

Вживання етнічної лексики, яка має яскраво виражений національний колорит, дає 
уявлення про мовну національну картину. Німецький філософ В. фон Гумбольдт ще на 
початку XIX ст. сформулював ідею, згідно з якою у мові фіксується певний світогляд, що 
відображає духовні риси народу-носія: «Мова є зовнішній прояв духу народу, і дух народу 
є його мова — важко уявити щось більш тотожне». 

Різноманітність української кухні описує в «Енеїді» І. Котляревський. М. Гоголь у 
«Вечорах на хуторі біля Диканьки» подає такі колоритні описи українських страв, що 
мимохіть починаєш відчувати їх запах і смак. 

Спостереження над різножанровими текстами дають змогу виділити національно 
марковану лексику, до якої належать, зокрема, назви страв, їжі. Існування таких 
«лінгвоспецифічних понять», що містять особливу інформацію про той чи інший етнос, 
відзначає польський мовознавець Анна Вежбицька, яка вважає, що «...існує тісний зв’язок між 
життям суспільства і лексикою мови. Це однаковою мірою стосується внутрішнього і 
зовнішнього життя. Очевидним прикладом із видимої, матеріальної сфери може служити 
їжа». 

Етнолексеми — назви їжі не просто ідентифікують український етнос, а й стають 
своєрідними виразниками національної ідеї. Лексеми сало, борщ, вареники входять у 
різножанрові тексти, зазнають лексичних трансформацій, набувають нових конотативних 
ознак. 

Дослідник української етнопсихології Володимир Янів підкреслює, що національні страви 
виокремлюють українців серед інших народів. У своїй праці «Українська етнопсихологія і 
наш національний виховний ідеал» він зазначає «... маємо й славні вареники, й борщ, і 
голубці». 

Слово борщ трапляється у різножанрових текстах, де постає словесним кодом 
національної самобутності. Так, Іван Драч у телепрограмі «Монологи» (13.04.2000) 
ідентифікує українців із назвами страв борщ, вареники, ставлячи їх в один ряд з таким 
важливим чинником українськості, як пісня: «Народ, який століттями не мав держави, але 
зберігся за рахунок української пісні, борщу, вареників». 

Незвично високого, майже сакрального звучання набуває назва борщ у романі Юрія 
Винничука «Мальва Ланда», де вона потрапляє у смислове поле понять язичницької релігії: 
«Борщ — се наш український тотем, якому ми повинні молитися, складати пожертви. Борщ — 
се наша українська кров. На борщі виросла козацька нація, на борщі вона приймала присягу». 

А вжите в одному з творів Володимира Діброви слово борщ стає уособленням України. На 
основі семи поживності твориться метафоричний образ, який у тексті стає виразником вищої 
міри оцінності: «Зранку крізь вікно йому відкрилося, що земля на якій він живе, є винятковою, 
бо за красою й поживністю вона дорівнює хіба що борщу — і благодатні ґрунти, і терпиме 
підсоння, й терпляче населення». 

Назви їжі набувають стійких негативних конотацій, коли потрапляють в асоціативне 
оцінне поле. Найчастотнішою при цьому стала назва їжі сало. Адже саме воно здебільшого 
відіграє роль сюжетного центру жартів та анекдотів про національний характер, стійко і 
незмінно асоціюється з Україною та українцями. Закріплення за салом такої негативної оцінки 
зумовлює його сполучуваність із словами, що мають відповідне оцінне значення, наприклад: 
сало і малоросійство: 

Он розсунув обаполи місто 
Мій Дніпро, заломивши брову. 
Серед сала і малоросійства 



Це моє, і отут я — живу. 
Петро Вольвач 

Сучасний прозаїк Ігор Павлюк використовує оказіоналізм саломандри (за аналогією з 
назвою твору К.Чапека «Війна з саламандрами»), що стає засобом гіркої іронії: «Він поміняв 
колір — як саламандра, сало в мандрах... Давно пора за К. Чапеком почати «війну із 
саломандрами», а то завтра прийдуть, наприклад, монголи, і такі роскошні сала в мандрах 
будуть у них помічниками шаманів». Етноконотоване слово сало, покладене в основу 
авторського новотвору, втрачає первинне лексичне значення і стає ознакою ситості. Друга 
частина слова — мандри — асоціативно пов’язана з рухом, зміною, що у тексті призводить до 
зради. Епітет роскошні, утворений від прізвища головного героя роману Роскошний, стає 
характеристикою людей, здатних до пристосуванства і зради. 

Лексема сало асоціюється з такою негативною рисою української ментальності, як 
смиренність. Художньо-образним еквівалентом «безхребетності» постає вислів П. Вольвача 
нема хребтів під шаром сала. Взагалі безхребетний — образна назва людини з недостатньо 
твердим характером; нестійкої, безхарактерної, ненадійної, хисткої. Автор своєрідно декодує 
внутрішню форму слова. Художня уява пояснює відсутність хребта нашаруванням сала: 

Бо є гараж. Є дача і «Москвич». 
Нема хребтів під шаром сала й лою. 
І найпалкіший, найстрашніший клич 
Не сколихне ніколи їх до бою.  

Петро Вольвач 
Структури із семантичним центром сало, свинка, шкварки характерні для мови сучасної 
поезії, де спостерігаємо стійке асоціювання духовного світу з їжею. Наприклад: 

Нам не свободи, а темних печер. 
Руки тремтять від горілки і свинки, 
Миска щербата з веслом від галер. 
Золото інків. 
Бочки гетьманські. Відсотки століть. 
Ібіс між хмарами каркає дзвінко. 
Шкварка, як мапа, у мисці тремтить, 
Золото інків. 
Тарас Федюк 

Як бачимо, лексеми свинка та шкварки розширюють функціональне поле назв їжі, причому 
слово свинка набуває у публіцистиці нового значення. Поет Вадим Крикуненко продовжує 
ряд, вживаючи лексеми ковбаса та шинка: 

Це торжище, якого не бувало, — 
Нуртує попід Київським вокзалом, 
Де грязь Москви, ця невситима хлань, 
По самі вуха всмоктує хохла 
Із ковбасою, шинкою та салом.  
В. Крикуненко 

Таким чином, етнолексеми — назви їжі, властиві мовній картині світу українців, 
ідентифікують національну самобутність і можуть ставати центром художньо-
публіцистичних оцінних образів. 

Н. Железняк 
 


