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ВСТУП 

 

Культура харчування як один із національно маркованих елементів тієї чи 

тієї лінгвокультурної спільноти є невід’ємною частиною повсякденного буття 

кожної людини, репрезентує «символічні ідіоми соціуму» [23, с. 222], матеріальне 

й духовне багатство, соціально-релігійні особливості нації, формує мовну картину 

світу. В умовах сучасного суспільства, коли відбувається процес глобалізації, 

феномен глютонії (глютонічний соціокультурний феномен) викликає 

зацікавлення дослідників різних наукових царин [17, с. 401], зокрема й таких 

мовознавчих, як-от: концептології, лінгвосеміотики, лінгвокультурології, 

соціолінгвістики та дискурсології. У сучасних наукових доробках спостерігається 

тенденція до виокремлення ще одного різновиду дискурсу – гастрономічного 

[1; 4], кулінарного [6], кулінарно-гастрономічного [18], глютонічного [5; 19; 20]. 

На сьогодні так званий глютонічний дискурс є одним із найбільш поширених 

явищ соціальної комунікації, маніфестує жанрове й ілюстративне розмаїття для 

дослідження тих чи тих наукових проблем.  

Низка наукових проблем, пов’язаних із вивченням глютонії, скерували 

вектор дослідницьких пошуків у відповідному напрямку й сприяли появі значної 

кількості праць як монографічного, так і дисертаційного зразків. Щоправда, 

значна частина наукових розвідок демонструє напрацювання зарубіжних учених 

або дослідження й систематизацію іншомовного матеріалу (А. Олянича, 

К. Федорової, Г. Тазбулатової, А. Земськової, Є. Бараташвілі, Г. Боваєвої та ін.).  

Попри активне вивчення феномена глютонії, зокрема й глютонічного 

дискурсу в парадигмі сучасної дискурсології, теорія глютонічного дискурсу не є 

викінченою. На нашу думку, феномен глютонії в лінгвокультурі українського 

етносу є поки що недостатньо дослідженим, оскільки донині немає 

загальноприйнятого потрактування поняття «глютонічний дискурс», немає чітких 

теоретичних засад дослідження глютонічних номінацій, не окреслено основні 

підходи до з’ясування суті поняття «глютонічна назва», усебічно не 

проаналізовано когнітивну структуру відповідної концептосфери тощо. 
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Окрім того, варто апелювати й до репрезентації глютонічних найменувань у 

художній картині світу, адже, як відомо, художній текс є своєрідною структурою, 

яка постає як специфічний вид людської діяльності, що завершується певним 

продуктом словесно-естетичного осягнення реального та ірреального світів у всій 

багатогранності людських чуттєвих уявлень.  

Актуальність нашого дослідження визначається необхідністю 

дослідження глютонії як соціокультурного феномена, потребою окреслення 

лінгвосеміотичних і лінгвокультурних параметрів глютонічних найменувань, 

засвідчених передовсім у зразках, іменованих «глютонічною жіночою прозою». 

Мета наукової праці – дослідження явища глютонії як соціокультурного 

феномена, виявлення лінгвокультурної специфіки глютонічних найменувань 

у літературно-художньому тексті.  

Для досягнення окресленої мети розв’язували такі завдання: 

1) розкрити зміст поняття «глютонічний дискурс», визначити його 

диференційні ознаки; 

2) окреслити теоретичні засади дослідження глютонічних найменувань;  

3) дослідити українську жіночу прозу крізь призму віддзеркалення 

глютонічної культури лінгвоспільноти;  

4) виявити лінгвокультурні параметри глютонічних найменувань; 

5) здійснити соціолінгвістичний вимір аксіологічних параметрів фрагментів 

глютонічного дискурсу. 

Об’єктом дослідження є літературно-художні тексти, що належать до так 

званої «глютонічної жіночої прози». 

Предметом наукової праці є глютонія як соціокультурний феномен, 

лінгвокультурна специфіка глютонічних найменувань у художньому тексті.  

Джерельною базою послужили твори Н. Гербіш «Теплі історії до кави», 

«Теплі історії до шоколаду», «Теплі історії про дива, коханих та рідних»; 

М. Матіос «Кулінарні фіґлі»; С. Пиркало «Кухня егоїста», узяті з Інтернет-

ресурсу. Картотека, укладена на основі опрацьованих художніх текстів, нараховує 

понад 300 одиниць.  
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Основні методи дослідження: теоретичний аналіз (репрезентація наукової 

інтерпретації глютонічного дискурсу); критичний аналіз (теоретичні засади 

дослідження глютонічних найменувань); теоретичний синтез (узагальнення  

теоретичних відомостей про поняття «глютонічний дискурс» та «глютонічне 

найменування»); системний аналіз (добір фактичного матеріалу та його 

систематизація); описовий метод (опис лінгвокультурних параметрів глютонічних 

найменувань); метод кількісних характеристик (виявлення продуктивності власне 

українських та іншомовних глютонічних найменувань). Ураховано результати 

соціолінгвістичного експерименту, отриманих методом анкетування, 

опрацювання яких відбувалося за допомогою методу групування мовного 

матеріалу (диференціація глютонічних найменувань за певними групами) та 

описового методу (установлення певних закономірностей у сприйнятті / 

несприйнятті досліджуваних явищ).  

Практичне значення наукової роботи полягає в тому, що результати 

проведеного дослідження можуть бути використані під час вивчення спецкурсів із 

соціо- й етнолінгвістики, лінгвокультурології, теорії міжкультурної комунікації. 

Результати дослідження було апробовано у вигляді доповіді («Назви страв у 

сучасному художньому мовленні: структурно-семантичний та функціонально-

стилістичний аспекти») на студентських наукових читаннях у рамках 

V Міжнародної наукової конференції «Українська мова серед інших 

слов’янських: етнологічні та граматичні параметри», яка відбувалася 

у Криворізькому державному педагогічному університеті 09–10 листопада 

2017 року. За темою виступу опубліковано статтю. 

Структура роботи. Наукова робота складається зі вступу, двох розділів, 

загальних висновків, списку використаної літератури, який нараховує 23 позиції і 

розміщений на трьох сторінках, 5 додатків, розміщених на дев’яти сторінках. 

Повний обсяг дослідження – 40 сторінок, з яких 28 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ГЛЮТОНІЧНИЙ ДИСКУРС У ПАРАДИГМІ  

СУЧАСНОЇ ДИСКУРСОЛОГІЇ  

 

1.1. Наукова інтерпретація глютонічного дискурсу  

 

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки вивчення дискурсу займає 

важливе місце у працях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Ідеї 

формування теорії дискурсу зароджувалися й упроваджувалися поступово, а 

відтак можна констатувати: феномен дискурсу є відносно новим не тільки в 

мовознавстві, а і в інших гуманітарних царинах, оскільки виник у ХХ столітті. 

Однак станом на сьогодні поки що немає одностайного потрактування 

терміна «дискурс». Як зазначає О. Руфова, уперше цей термін ужив 

американський лінгвіст З. Харріс у праці «Дискурс-аналіз», але широкого 

використання він набув лише в 1970-х рр., коли було опубліковано праці 

європейських учених – Т. ван Дейка, В. Дресслера та ін. [20, с. 45]. І зарубіжні, і 

вітчизняні вчені (Н. Арутюнова, Ф. Бацевич, В. Карасик, І. Корольов, 

О. Кубрякова, Г. Почепцов та ін.) здебільшого витлумачують дискурс як цілісний 

мовленнєвий твір у різноманітності його когнітивно-комунікативних функцій.  

Останнім часом дослідники більшою мірою акцентують увагу на проблемі 

типології дискурсу, на виокремленні тих чи тих його різновидів. У науковій 

літературі фіксуємо диференціацію таких типів дискурсу, як-от: політичний, 

дипломатичний, адміністративний, юридичний, військовий, педагогічний, 

релігійний, містичний, медичний, діловий, рекламний, спортивний, сценічний, 

масово-інформаційний тощо [8, с. 294]. Цей перелік не є вичерпним, він постійно 

поповнюється, що пов’язано з динамічністю мови та лексико-семантичними 

змінами всередині кожного з дискурсів.  

У межах сучасних досліджень різних дискурсивних практик важливе місце 

посідає вивчення дискурсів, що безпосередньо пов’язані з концептосферою «Їжа». 

На думку Ю. Половинчак, сьогодні проблема вивчення гастрономічних практик 
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формує галузевий напрям соціокультурних досліджень, що тематизується як food 

studies й об’єднує істориків, етнографів, антропологів, соціологів, які розглядають 

їжу як соціокультурне явище, симбіоз історичних, соціальних і культурних 

контекстів [18, с. 94]. Тому цілком закономірно, що в останні роки ХХ століття 

в термінологічному апараті мовознавчих учень з’являється зовсім нове поняття – 

глютонічний дискурс.  

Безсумнівно, глютонічний дискурс заслуговує на належну увагу з боку 

науковців, на ґрунтовне, системне і комплексне дослідження, оскільки харчування 

– передовсім уживання їжі – відіграє важливу роль у нашому житті, підтримує 

життєдіяльність людини як біологічної істоти.  

Поняття «глютонічний дискурс», очевидно, уперше ввів у науковий обіг 

А. Олянич [16]. У праці спостерігається паралельне вживання двох синонімічних 

термінів – глютонічний та гастрономічний дискурс, що засвідчує неусталеність 

термінологічного апарату. Зауважимо: станом на сьогодні загальноприйнята назва 

на позначення дискурсу, пов’язаного з концептосферою «Їжа», так і не з’явилася. 

Так, скажімо, П. Буркова, Н. Головницька, А. Земськова пропонують термін 

«гастрономічний дискурс» (пор.: у С. Берге – «gastronomic discource», що 

перекладається як гастрономічний дискурс), П. Банман – апелює до 

термінологічного сполучення «кулінарний дискурс» (пор.: у Л. Россато – «culinary 

discourse», що означає кулінарний дискурс), О. Савельєва послуговується 

терміном «кулінарно-гастрономічний дискурс», М. Девіс актуалізує термін 

«rcstaurant discoursc» («ресторанний дискурс»), А. Олянич, Є. Бараташвілі – 

надають перевагу термінові «глютонічний дискурс» [5, с. 69]. До того ж деякі 

дослідники наголошують на так званій штучній «синонімізації» найменувань 

певного дискурсу [9, с. 197].  

Дослідники французького гастрономічного дискурсу Ф. Косицька й 

І. Зайцева апелюють до того, що в сучасних доробках, присвячених вивченню 

мовної концептосфери, пов’язаної з приготуванням і вживанням їжі та напоїв, 

спостерігається взаємозаміна понять «гастрономія», «кулінарія», «глютонія», 

відповідно, дискурси називаються кулінарним і глютонічним [10, с. 26]. З позицій 
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науковців, така взаємозаміна недоречна, адже кулінарія – окремий різновид 

приготування їжі, що передбачає використання спеціального обладнання й 

вимагає дотримання певних правил, прописаних у рецептах. Вони наголошують 

на тому, що поняття «гастрономія» («гастрономічний дискурс») є ширшим, ніж 

поняття «кулінарія», співвідносяться як загальне і часткове [10, с. 26]. 

Водночас про неусталеність термінологічного апарату свідчить і те, що 

термін «глютонія» відсутній у вітчизняних словниках. На цьому акцентує увагу 

І. Державецька, зазначаючи, що наразі цілком закономірно вважати відповідну 

дефініцію неологізмом [5, с. 69]. 

У процесі аналізу терміна «глютонія» науковці порушують проблему 

значення слова, безпосередньо пов’язують його з походженням. Так, у наукових 

розвідках фіксуємо три варіанти потрактування: термін «глютонія» походить 

з мови: 1) латинської, де «gluttire» означає «ковтати, поглинати» [5, с. 69]; 

2) французької, у якій дієслово «gloutonner» перекладається як «жадібно їсти, 

ковтати», а слово «glouton» означає «ненажера» [10, с. 26]; 3) англійської, де 

«gluttony» пояснюють як «надмірне споживання їжі» [5, с. 69].  

Такі твердження стали причиною й того, що дехто з науковців робить 

висновок про нетотожність термінів гастрономічний дискурс» та «глютонічний 

дискурс», акцентують увагу на вузькій спеціалізації останнього [10, с. 26]. 

З позицій І. Державецької, термін «глютонія» має широке витлумачення, адже 

передбачає: характеристику кулінарії як мистецтва, що потребує спеціальних 

наукових знань і вмінь; розуміння тонкощів приготування їжі, оцінку її смакових 

властивостей; власне споживання [5, с. 69−70].  

Наведені факти дають змогу констатувати: у сучасній лінгвістиці немає 

чіткого розмежування окреслених понять. Одне і те ж явище можна називати і 

кулінарним, і гастрономічним, і глютонічним дискурсом. Ми поділяємо погляди 

тих науковців, які пропонують послуговуватися терміном «глютонічний 

дискурс», уважаємо його більш прийнятним, оскільки він охоплює різні аспекти, 

об’єднує різні дискурсивні практики (насамперед гастрономічну й кулінарну). 

У запропонованому дослідженні відштовхуватимемося від такого потрактування: 
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«глютонічний дискурс – це особливий вид масово-інформаційної комунікації, 

який характеризує всю систему харчового процесу, що складається з таких стадій: 

обробка харчової продукції, підготовка харчової продукції до приготування, 

процес приготування та споживання їжі» [16, с. 395]. На нашу думку, 

глютонічний дискурс маніфестує лексико-семантичну систему глютонічних 

номінацій певної мови, демонструє когнітивну структуру концептосфери 

«Продукти харчування», увиразнюється через художню картину світу. Щоправда, 

відмінності, що сформувалися в сучасному соціумі стосовно гастрономічних 

норм, перешкоджають успішній комунікації загалом і міжкультурній зокрема. 

А відтак – згідно з результатами соціолінгвістичного виміру відповідних 

аксіологічних параметрів більшість мовців вважають аналізований термін 

некоректним, таким, що ускладнює процес спілкування й порозуміння. Попри це 

вважаємо за необхідне розглянути категорійні ознаки глютонічного дискурсу.  

Глютонічний дискурс, як відомо, вирізняється основними 

екстралінгвальними властивостями, як-от: 1) репрезентує культурні, мовні, 

релігійні, етнічні й ідеологічні вподобання тієї чи тієї лінгвокультурної спільноти; 

2) маніфестує так звану глютонічну, або гастрономічну, картини світу.  

У зв’язку з цим І. Державецька, апелюючи до вчення своїх попередників, 

наголошує: глютонічний дискурс є складним комунікативним явищем з низкою 

диференційних ознак, пов’язаних чи то з продуктом мовленнєвої дії, з певним 

контекстом, жанровою належністю, чи то з вербалізованою діяльністю, що 

співвідноситься з тією або тією культурою, соціальною спільнотою, конкретним 

історичним періодом. У працях А. Земськової серед категорійних ознак 

глютонічного дискурсу розглядаються: учасники, часопростір, мета, цінності, 

стратегії, прецедентні тексти, дискурсивні формули [7, с. 4]. До учасників 

дослідниця зараховує особу, яка має досвід, знання, уміння та навички в царині 

глютонії, або працює в закладах громадського харчування, або є клієнтом 

відповідного закладу. Часопростір передбачає час для приготування їжі або час, 

передбачений для обслуговування клієнтів, та місце, де відбуваються відповідні 

процеси. Мету глютонічного дискурсу мовознавець пов’язує з передачею досвіду, 
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з ознайомленням з кулінарною культурою і традиціями інших народів, з оцінкою 

будь-якого рецепта з урахуванням власного досвіду, з формуванням смакових 

уподобань, правил поведінки за столом тощо. Цінності дискурсу повинні сприяти 

вихованню етичних та естетичних норм поведінки споживачів [11, с. 4].  

М. Ундріцова розглядає структуру глютонічного дискурсу з позиції 

ядерного членування. Так, на думку дослідниці, ядром глютонічного дискурсу 

може бути фрагмент тексту або фрагмент мовлення, пов’язаний із процесом 

харчування [22, с. 46]. Вона зараховує до ядра, наприклад, розмову відвідувача 

ресторану з офіціантом, спілкування відвідувачів, читання меню, рецептів або 

гастрономічно-спрямованих текстів. У межах глютонічного дискурсу науковець 

виокремлює різноманітні жанри, які диференціює відповідно до функціонального 

призначення: меню, рецептів, кулінарних гідів, гастрономічні фрагменти в 

художніх текстах, гастрономічна реклама, кулінарні передачі, інструкції з 

приготування страв на упаковках тощо [22, с. 46].  

Цілком закономірно, що до текстів, які містять глютонічні найменування, 

зараховують переважно рецепти національної кухні, меню, кулінарні статті і т. ін. 

Однак із посиленням інтересу до вивчення глютонічного (гастрономічного, 

кулінарного і т. ін.) дискурсів розширюється й жанрова сфера дослідження. Так, 

Ю. Половинчак зазначає, що смислотворча для кулінарно-гастрономічного 

(у нашому витлумаченні глютонічного – І. М. ) дискурсу рефлексія може мати 

різні форми – це і твори мистецтва, що стосуються теми їжі, й особливий 

«кулінарний» жанр на межі літератури та публіцистики, що створює в художніх 

текстах образи їжі і кухні [18, с. 95]. Польський дослідник В. Жарскі уналежнює 

до таких текстів і спеціальну літературу – кулінарні книги зі специфічною 

граматикою, семантикою, прагматикою та візуальним рядом, що об’єднують 

рецепти, які є артефактом культури, продуктом кулінарної традиції [6, с. 56; 17]. 

І. Сохань, своєю чергою, акцентує: з поширенням масової кулінарної культури 

великої популярності набувають кулінарні шоу, які можна розглядати як 

специфічний, візуалізований і насичений усною риторикою навчання й 

інформування аналог кулінарної книги [21, с. 90].  
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Так звана сучасна українська «кулінарна проза», або, згідно з нашою 

позицією, «глютонічна жіноча проза», є зразком жанру «на межі літератури та 

публіцистики», репрезентує яскраві «гастрономічні фрагменти», демонструє 

у відповідних художніх текстах «образи їжі і кухні», маніфестує 

найрізноманітніші глютоніми, або глютонічні найменування, які є важливим 

складником глютонічного дискурсу, які, щоправда, отримують неоднозначну 

оцінку представників українського етносу. 

 

1.2. Теоретичні засади дослідження глютонічних найменувань 

 

Глютонічний дискурс, як уже зазначалося, становить один із видів утілення 

специфіки національної мови у процесі комунікації, яка безпосередньо пов’язана з 

процесом харчування. Ситуація споживання їжі має національно зумовлений 

характер, репрезентує етнічні, релігійні, культурні особливості різних народів 

(пор.: «концепт «їжа» відображає національно-культурну специфіку уявлень про 

харчування, є багатовимірним ментальним утворенням, що актуалізується через 

певні лінгвістичні засоби» [12, с. 93]). До таких засобів здебільшого зараховують 

одиниці, кваліфіковані в сучасних наукових доробках і як глютоніми (Г. Боваєва, 

С. Руденко, М. Ундріцова та ін.). Подекуди для опису «лінгвосеміотичної системи 

знаків їжі» послуговуються терміном «аліментарний код». У розумінні 

Е. Гашимова, «аліментарний код» − лінгвокультурний код, когнітивним 

субстратом якого є поняттєва сфера «Продукти харчування» [3, с. 4]. 

Щодо потрактування термінів «глютонім», «глютонічне найменування», 

«глютонічна назва» і т. ін., які зазвичай сприймаються як синонімічні, немає 

одностайності. З одного боку, їх пояснюють досить вузько (пор.: глютоніми –

харчові знаки, які є елементами гастрономічного дискурсу (А. Олянич); 

глютонічний дискурс охоплює лексику, яка відображає фізіологічні потреби 

людини в їжі [7, с. 5]); з іншого, – широко (пор.: глютоніми – лінгвістичні знаки з 

широким спектром плану вираження (від слова до тексту) та плану змісту 
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(відображення харчової картини світу у складі гастрономічного, обрядового, 

медичного, соціального, демографічного, гендерного і т. ін. фреймів [19, с. 31]).  

І. Державецька послуговується поняттям «глютонічна лексика» як системою 

лексичних одиниць «гастрономії», що прийнята в певній лінгвокультурній 

спільноті. Звідси, відповідно, дослідниця аналізує систему глютонічної лексики 

через такі елементи: базовий концепт; семи, які переважають у дискурсі глютонії; 

характеристика глютонічних найменувань і дій, що співвідносяться з процесами, 

пов’язаними з приготуванням і споживанням їжі [5, с. 70]. 

На оригінальну концепцію потрактування глютонімів натрапляємо у працях 

Г. Боваєвої, Є  Бараташвілі, С. Руденко. Так, Г. Боваєва, називаючи глютонімами 

найменування знаків їжі та її компонентів, диференціює досліджувані 

найменування на знаки-локативи та знаки-інструментативи, які, своєю чергою, 

передбачають знаки, що вказують на походження продукту або спосіб 

приготування страви, та знаки, які вказують власне на місце приготування та 

приладдя, яке використовується у процесі приготування [2, с. 7–8].  

Більш деталізованою видається класифікація Є. Бараташвілі: окрім знаків-

локативів та знаків-інструментативів, запропоновано ще й таку диференціацію: 

1) продукти харчування (власне глютоніми); 2) кваліфікатори, емотиви, знаки-

ідеологеми; 3) актори (індивіди), залучені у процес обробки, приготування і 

презентації їжі; 4) опис глютонічних процесів приготування й уживання їжі 

(дескриптори); 5) умови успішного або неуспішного початку, розвитку й 

завершення глютонічного процесу (регулятиви) [1, с. 3].  

С. Руденко пропонує диференціювати глютонічні найменування з позицій 

структурної організації, виокремлює дві групи – ядро і периферію, де до ядра 

зараховує власне глютоніми (назви сировини; напівфабрикатів; страв, харчових 

продуктів та консервів; напоїв); до периферії уналежнює глютоніми-локативи та 

інструментативи, кваліфікатори й емотиви, глютоніми-ідеологеми й естетиви, 

гендерні знаки, директивні знаки-процесиви (дескриптори, регулятиви) [19, с. 31]. 

Згідно з результатами дослідження М. Ундріцової глютонічну знакову 

систему слід диференціювати на вербальному / невербальному рівнях, де перший 



13 

пов’язується з назвами страв, кухонним приладдям, етикетними фразами, які 

супроводжують трапезу, другий – являє собою сукупність продуктів харчування і 

страв національної кухні; просторових знаків (місце приготування їжі та її 

вживання); часових знаків (час прийому їжі та його тривалість); кухонного 

начиння; розподіл ролей, що зумовлюють обов’язки стосовно приготування їжі та 

процесу сервірування столу і т. ін. [22, с. 45].  

Важливим аспектом у дослідженні глютонічних найменувань є функційний, 

пов’язаний із виокремленням функцій, на що свого часу звернув увагу А. Олянич, 

а згодом його підтримали Н. Головницька, А. Земськова, О. Руфова та ін. Ідеться 

насамперед про 4 комунікативно-знакові функції, як-от: денотативна, директивна, 

оцінно-кваліфікаційна, презентаційна [22, с. 46]. Денотативна функція полягає в 

тому, аби створити у свідомості мовця уявлення про ту чи ту їжу, її характерні 

особливості, місце і спосіб її приготування і т. ін. Директивна – описує процес 

приготування їжі. Оцінно-кваліфікаційна – демонструє соціальне ставлення до 

процесу приготування їжі. Презентаційна функція реалізується в масово-

інформаційному та глютонічному дискурсах як спосіб впливу на соціум 

(формування смаків, поглядів) [4, с. 2]. 

Попри різнобій у витлумаченнях і глютонічного дискурсу, і глютонічних 

найменувань, наявність різних класифікаційних схем беззаперечним залишається 

те, що сучасна глютонія являє собою сукупність лексичних одиниць, у значенні 

яких закодований певний культурний стереотип і які репрезентують ментальність 

певної етнокультурної спільноти. Скрупульозне вивчення і власної, і чужомовної 

глютонічної культури сприятиме успішній комунікації загалом, міжкультурній 

комунікації зокрема, сприятиме порозумінню між комунікантами у відповідній 

сфері спілкування, успішній реалізації описаних вище функцій.  
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РОЗДІЛ 2 

УКРАЇНСЬКА ЖІНОЧА ПРОЗА ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ  

ГЛЮТОНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЛІНГВОСПІЛЬНОТИ 

 

На сучасному етапі розбудови лінгвістичної науки, окремих її царин 

(дискурсології, лінгвокультурології, етнолінгвістики, соціолінгвістики і т. ін.), 

спостерігається активне зацікавлення мовознавців тими чи тими проблемами в 

контексті антропоцентричної парадигми. Їх увага у вивченні мови зосереджується 

на людському факторі, розв’язання актуальних питань сьогодення відбувається з 

урахуванням екстралінгвальних чинників (соціокультурних, історичних і т. ін.). 

Теорія дискурсу загалом та глютонічного зокрема засвідчує низку 

проблемних моментів [8; 9], ті чи ті інноваційні наукові підходи не претендують 

на всеохопність і викінченість [16]: вони лише доповнюють, конкретизують, 

увиразнюють традиційні положення, а й спонукають до подальших пошуків. 

З-поміж сучасної української жіночої прози вирізняється так звана 

глютонічна, або кулінарна, проза, що маніфестує глютонічний досвід, знання, 

уміння і навички передовсім її авторок, а також особливості лінгвокультури 

українського та іншомовного етносу. Твори сучасних авторок, як-от: Н. Гербіш 

«Теплі історії до кави», «Теплі історії до шоколаду», «Теплі історії про дива, 

коханих та рідних»; М. Матіос «Кулінарні фіґлі»; С. Пиркало «Кухня егоїста», 

відображають оригінальні «гастрономічні фрагменти», ілюструють яскраві зразки 

як національних, так і іншокультурних глютонічних найменувань, що демонструє 

стрімку інтеграцію України в європейську спільноту. 

 

2.1. Лінгвокультурні параметри глютонічних найменувань 

 

Аксіоматично звучить твердження про те, що запорукою культурного (і як 

результат – економічного) зростання кожного цивілізованого суспільства є його 

порозуміння з іншими лінгвокультурними спільнотами. Це стосується будь-якої 

соціальної сфери, зокрема й сфери харчування, оскільки їжа не просто підтримує 
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матеріальність і тілесність людини як живої істоти, але й супроводжує її 

повсякденність і соціалізацію (Н. Устинова); у мистецтві приготування й 

споживання їжі, що є однією з найдавніших сфер людської діяльності, 

виявляються специфічні національні, соціальні, економічні, етичні й естетичні 

норми поведінки (Є. Чередникова) [17, с. 401].  

Лінгвокультурне поле «Продукти харчування» посідає одне з провідних 

місць у концептосфері «Глютонія», бо відображає етнічну своєрідність, культурні 

традиції та стереотипи тієї чи тієї лінгвоспільноти. Національні страви є об’єктом 

матеріальної культури, справжньою цінністю для кожного з народів, адже вони 

передаються з покоління в покоління упродовж багатьох віків [11, с. 18]. У межах 

відповідного поля, що засвідчують зафіксовані нами «гастрономічні фрагменти», 

чітко окреслюються дві групи: 1) глютонічні найменування, що відображають 

глютонічну культуру української лінгвоспільноти (Зробила сьогодні смачнючий 

червоний борщик з усього домашнього й молоденького – картопельки, морквинки, 

бурячка, запашного кропчику – м-м-м (Н. Гербіш); Може, сварять, бо самі не 

вміють холодних вареників із халвою і медом зробити, голубці із молодого 

бурякового листя закрутити чи сметанний! Борщик зварити?! (М. Матіос); 

2) глютонічні найменування, що демонструють специфіку іншомовної культури 

(Я їла соседж, салчіччу, вурст і сосіссон. Їла італійське салямі та мортаделлу, 

французький сосіс і андуйє, українські сосиски і сардельки, іспанське чорізо і 

сальчісон; південноафриканський бореворс, німецький вайсвурст, 

новоорлеанський будан руж і корсиканське фігателлу (С. Пиркало).  

Глютонічні найменування української кухні зазвичай демонструють її 

самобутність. Однак на її становлення впливали і продовжують впливати чинники 

як внутрішньо-суспільного, так і міжнародного рівнів [13, с. 403]. В умовах 

міжкультурної комунікації з’являються нові страви і, відповідно, їх 

найменування, які швидко адаптуються на українськомовному ґрунті, а самі 

страви так само можуть претендувати на статус національних (домашня локшина, 

гарбузова каша з горішками). Пор.: Обійму найрідніших, роздам подарунки, з’їм 

гарбузової каші з горішками, піділлю герань на вікні й піду до лісу гуляти з 
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рудими собаками (Н. Гербіш); На десерт тут подається сало в шоколаді, а 

Chicken Kiev винайшли в Києві, але вдома не готують (С. Пиркало); Учора сусідка 

спекла маковий струдель і принесла мені перед від’їздом (Н. Гербіш); А я люблю 

добрий коньяк. Бажано правдивий закарпатський – «Тиса», «Ужгород» чи 

«Карпати» (М. Матіос). Кожен із проілюстрованих вище зразків відображає 

специфіку національної кухні, що зумовлена соціальними, економічними й 

історичними чинниками, міжнародними зв’язками та культурним обміном.  

Упадає в око те, що так звані «гастрономічні фрагменти» аналізованих 

літературно-художніх текстів репрезентують розмаїття іншокультурних 

глютонічних найменувань (73%). І лише незначна їх кількість (27%) є зразками, 

що відображають культуру українського етносу. Найактивніше послуговується 

національно маркованими глютонімами М. Матіос (61%), значно рідше Н. Гербіш 

(12%) і, якщо можна так сказати, зовсім принагідно їх використовує С. Пиркало 

(7%) (Додаток А). Така ситуація викликає занепокоєння й виносить на порядок 

денний важливе питання: чи зможе національна глютонічна культура встояти 

перед викликами уніфікації глобального світу та зберегти свою самобутність? Як 

свідчить соціологічне опитування, відповідь є невтішною (Додаток Г). 

Цілком закономірно, що з-поміж національно маркованих глютонімів 

вирізняється лексема борщ – використовувана для позначення найпопулярнішої 

української страви не лише на території України, але й далеко за її межами, – що 

досить часто має атрибутивний поширювач червоний, який, своєю чергою, 

подекуди увиразнюється ще й атрибутом класичний (пор.: Якщо не маєте 

натхнення варити класичний червоний борщ під кодовою назвою смерть 

суперниці, зробіть суп із манними кльоцками і м’ясними кульками (М. Матіос) або 

означальним компонентом, що вказує на один із його інгредієнтів (пор.: Для 

українців це не є чимось диким: борщ із кропиви варять і зараз (С. Пиркало). 

Інколи лексема борщ засвідчує відповідний демінутивний суфікс (борщик). 

Глютонічну культуру українського етносу маніфестують глютоніми на 

зразок вареники, галушки, голубці, пампушки, кльоцки, кульки, холодець, сало 

тощо. Досить часто значення таких назв конкретизується за рахунок додаткового 
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компонента, як-от: вареники з вишнями, вареники зі шкварками, хліб зі смальцем, 

ліниві голубці, манні кльоцки, м’ясні кульки. У межах контексту можна почерпнути 

ще й додаткову інформацію щодо територіального побутування відповідного 

глютоніму або його витоків. Пор.: Походячи з Полтави, я є стійким фанатом 

галушок і сепаратистом: я вважаю, що Полтава має від’єднатися від України, 

зробити галушку гербом, а суржик – державною мовою (С. Пиркало). 

Глютонічне найменування кутя активізувалося від часу здобуття Україною 

незалежності й зняття всіх атеїстичних заборон: актуалізації цієї назви сприяло 

відродження української традиції святкування Різдва (пор.: Загорнувши горщик із 

кутею у свій плетений шарф, дівчина поклала його в кошик до решти подарунків, 

тепло вдяглася й поспішила надвір (Н. Гербіш).  

Слід, очевидно, сказати й про те, що «Кулінарні фіґлі» М. Матіос  

виконують когнітивно-просвітницьку функцію, долучають українського мовця до 

національно-регіональної глютонічної культури. Значення і призначення того чи 

того глютонічного найменування реалізується в межах змодельованих авторкою 

ситуацій, що відображають реалії буковинської кухні, як-от: КрАплики – страва 

суто святкова. Її готують винятково на Святий вечір (пор.: краплики – пироги 

(вареники) з різною начинкою, яка обов’язково повинна бути пісною, − з 

картоплею, капустою, маком, вишнями і т. ін.). Такі слова зазвичай відсутні в 

лексиконі мовців іншого регіону, скажімо, Криворіжжя, викликають труднощі у 

тлумаченні. Наприклад, у мешканців Кривого Рогу це найменування не 

асоціюється з назвою продуктів харчування, здебільшого викликає так званий 

«культурний шок». Задля того, аби мовець міг сприйняти, запам’ятати, а в 

подальшому, можливо, і послуговуватися відповідною назвою, авторка в такому 

разі певним чином демонструє особливості вимови, а подекуди вдається до 

семантичних пояснень: То зробіть мОчанку – будьте такі добрі. Іншими словами 

кажучи, зробіть смаженину із свіжини – печінки, потрушків, м’яса щойно 

зарізаного поросяти; Почнемо з консервованих лопатОк, чи по-іншому пастАїв, 

чи іще по-іншому – спаржевої квасолі; Та поки картопля «доходить», я ці 

півгодини байдики не б’ю: готую саламаху. Не знаєте, що це? Дрібничка, від якої 
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залежить смак страви. Але це справді дрібничка: потовчена і підсолена головка-

дві часнику, збита зі сметаною і подрібненим кропом. Семантика глютонімів на 

зразок мочанка «вгадується» частково. Здебільшого респонденти обмежуються 

поясненням: «те, у що щось вмочають». Десь-не-десь, не знаючи словникового 

тлумачення, мовці вдаються до «народної етимології», як-от: сповиванці – 

«страва, яку готують попередньо сповивши». Додаткова інформація на зразок 

сповиванці = м’ясні витребеньки спонукає до увиразнення пояснення: «певним 

чином закручений (сповитий) шматок м’яса». 

Більшість респондентів пояснити слова на зразок саламаха, будз, малай, 

книш і т. ін. не змогли. Певні асоціації з’являлися лише після подання 

відповідного контекстуального оточення (пор.: А ще у горах люблять пекти 

книші і подавати їх гарячими, у сметані (М. Матіос), де книші – «вид білого 

хліба з загорнутими всередину краями та змазаного салом або олією»). 

Натомість, усі респонденти загалом впоралися з поясненням глютонічної 

назви бринза. Щоправда, обмежилися кваліфікацією – різновид спеціально 

приготовленого сиру. Загалом передбачуваною була реакція на найменування на 

зразок пиріг із ожинового варення, пиріг із вишнями, сирник з яблуками, сирний 

завиванець, коржики з горіхами, яблучні пироги, млинці тощо. Пор.:  Розлогі гілки 

пнулися до хати − запахи бабусиної випічки могли принадити кого завгодно, а 

вона саме пекла коржики з горіхами (Н. Гербіш); Отже, страва сліди 

невинності, або, простішими словами кажучи, сирний завиванець (М. Матіос). 

Літературно-художні тексти маніфестують не лише національно марковані 

найменування страв, але й напоїв. Одні з них, у зв’язку з активним використанням 

відповідних реалій, є загальновідомими (горілка, самогон, горілка з перцем, 

самогон із малини, винна настоянка), другі, попри витіснення тих чи тих 

компонентів на периферію, – мають прозору семантику (узвар із сушених груш і 

слив, розсіл з-під квашених огірків), треті – декодуються мовцями лише після 

певної пошукової роботи, як-от: Самі оту двічі трикляту гуслянку робити не 

будете, бо це треба йти на базар, шукати домашнього молока і домашньої 

сметани (М. Матіос) (пор.: пояснення респондентів гуслянка – «щось, що має 
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стосунок до музичного інструмента – гуслів» і кодифіковане «кисляк з пареного 

молока»); Золотий корінь (по-гуцульськи джИнджори), іншими словами – 

підОйм (від слова піднімати), – настояний на горілці корінь чудодійної трави 

(М. Матіос) (пор.: джинджори – gentiana – «одно- й багаторічна трав’яниста чи 

напівкущова рослина з яскраво-синіми або жовтими квітками, яка росте 

переважно на високогірних луках»). Оригінальні рецепти приготування сприяють 

появі й оригінальних, зазвичай індивідуально-авторських, найменувань: Але це 

вже (при нагоді) самі розпитайте в нього про тонкощі рецепту «матіосівки», 

яку я щойно поклала на стіл між двома чоловіками, трохи сп’янілими від вин-

наливочок, свіжого дачного повітря і «перемивання» моїх письменницьких кісток 

(М. Матіос). Проілюстровані глютонічні найменування відображають  

національно-культурну специфіку концептосфери «Їжа», репрезентують 

менталітет українського етносу й елементи його матеріальної культури. 

Лінгвокультурна модель глютонімів ґрунтується на реалізації соціального та 

регіонального характеру.  

Водночас мова загалом і «фрагменти глютонічного дискурсу» зокрема є тим 

комунікативним каналом, що уможливлює взаємообмін інформацією, зокрема й 

тією, що стосується глютонічної культури. У такому разі передбачуваним є 

використання в сучасній жіночій прозі великої кількості глютонічних 

найменувань, що демонструють узаємозв’язок і взаємозбагачення культур. Одні з 

цих назв давно стабілізувалися мовним узусом і як іншомовні вже й не 

сприймаються, як-от: Кулеша зварена тоді, коли відстає від стінок казана 

(М. Матіос), де кулеша – «каша з вареного в окропі кукурудзяного борошна»; А 

ще такі холодні котлетки можна подати до гарячих книґлів (кнедлів), які 

приготувати – раз плюнути (М. Матіос), де книґлі (кнедлі) – «страва у вигляді 

галушок із тертої картоплі і пшеничного борошна з м’ясною начинкою»; А отой 

славнозвісний гуцульський десерт – бануш, без частування яким із гір не поїхав 

ані один тверезий, ані хмільний у дупель гість?! (М. Матіос), де бануш – «страва, 

приготована з кукурудзяного борошна і сметани, заправлена шкварками, грибами 

та бринзою». Пор.: Кулеш / кулеша, бануш – запозичення з румунської мови, 
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книґлі (кнедлі) – з німецької, через посередництво польської. Такі слова зазвичай є 

зрозумілими для середньостатистичного носія мови, загалом знаходять адекватне 

пояснення респондентів. Науковці пояснюють це явище процесами міжкультурної 

комунікації й глобалізації, які стирають межі «між кухнями різних народів» 

[13, с. 363], національних і регіональних кулінарних шкіл. Пор.: Салтисон сам 

від себе розсипається (М. Матіос), де салтисон – «добре вимочений і вичищений 

свинячий шлунок, начинений свинячим м’ясом, щоковиною, салом, вухами» – 

запозичено з польської мови. Так само полонізмом є давно запозичена і зовсім не 

зрозуміла для криворізців назва цвіклі – «страва, що готується з відвареного 

буряка, хрону та прянощів»: На гробки бабця завжди готувала стільки смачних і 

різних страв, що я малою справді думала, нібито мертвий може встати з гробу 

лише від запахів вареників, млинців, голубців, холодцю, цвіклів, какао (М. Матіос). 

Чимало іншокультурних глютонічних найменувань, так би мовити, успішно 

пройшли процес адаптації в українськомовному середовищі, не вимагають 

потужної інтелектуальної напруги під час їх тлумачення: Андріана зробила ще 

тости й, загорнувши всі ці наїдки в кольоровий папір, охайно поклала їх у 

Костикову сумку (Н. Гербіш); Потім були твої крики дорогою; смачні, але трохи 

засолодкі круасани (Н. Гербіш); … виймаю з сумки термос із чаєм, сандвіч і 

плитку шоколаду, жмурюся від сонця, годую птахів (Н. Гербіш); Гамбургер для 

багатьох уособлює жирне життя, без хвилювань за те, чим годувати дітей 

завтра, із повним холодильником та гарантованим робочим місцем і навіть – о 

крамола! – свободою (С. Пиркало); Найпоширеніший італійський кулінарний 

експорт – паста, тобто макаронні вироби, а також піца (С. Пиркало) тощо.  

Проте в кулінарному есе С. Пиркало репрезентовано й іншокультурні 

глютонічні найменування, зміст яких важко витлумачити без спеціальних знань і 

довідкової літератури, як-от: англ. nam pla – ном пла (тайський рибний соус), 

кат. рaella – паелья (національна іспанська страва з рису та морепродуктів), 

швед. gravlax або gravad lax – гравлакс або гравадлакс (лосось домашнього 

посолу з соусом із кропу), ісп. tapas – тапас (будь-яка закуска до пива), ісп. 

gazpacho – гаспачо (іспанський холодний томатний суп), фр. сonsommé – 
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консоме (світлий бульйон з яловичини або курки), фр. foie gras – фуа-гра 

(приготована спеціальним чином печінка гуся), італ. рolenta – полента 

(італійська каша, що приготована з кукурудзяної муки) тощо. У разі незнання 

«іншокультурних кодів» виникає «комунікативна фрустрація та культурний шок» 

[3, с. 5]. Це розуміє й сама авторка, а тому вдається до використання необхідних 

коментарів у межах тієї чи тієї ситуації: Тоді, аби покращити собі настрій, я 

зварила біск (суп з вершками) із омара, де самого омара не було: лише панцир і 

лапи; В’єтнамці для своєї вуличної супової страви «фьо» (запозичення з 

французької, де це слово означає «вогонь») варять яловичий бульйон до двох діб; 

Якось співробітниця мого чоловіка Дарела повернулася з Австралії і привезла в 

подарунок кілька пакуночків «крок джеркі» – сушеного м’яса крокодила зі 

спеціями; До пива дуже добре замовити муль-фріт – каструлю варених мідій, до 

якої подається картопля фрі та майонез тощо.  

Семантично непрозорими, принаймні для залучених до експерименту 

респондентів, видаються й глютонічні найменування на зразок галяретки, 

мадленки, брауніз, захер, баклава, бурітос і т. ін. Про їх належність до сфери 

глютонії свідчать наявні супровідники, як-от дієслово пекти: Женя пов’язала 

барвистий фартушок поверх короткої літньої сукеночки – теж барвистої, аби 

нічим не нагадувати нудну білизну лікарні, яка вже ледь не у печінках сиділа, – і 

взялася пекти «мадленки» (Н. Гербіш), де мадленки – «французьке бісквітне 

печиво»; або атрибутивні поширювачі-назви інгредієнтів: Вона готувала тісто 

на шоколадні брауніз – подрібнювала печиво, досипала горішків, розтоплювала 

шоколад, збивала яйця, пересівала муку й додавала цукор (Н. Гербіш), де брауніз – 

«шоколадний десерт у вигляді тістечка»; або ж сама лексема страва: У руках 

жінки – термокухлик, а в пластиковій коробці, що вмостилася в неї на колінах, 

бурітос, одна з найсмачніших страв, які подають у тому кафе (Н. Гербіш), де 

бурітос – «мексиканська страва, що складається з м’якого пшеничного коржа, у 

який загорнута різноманітна начинка, наприклад, фарш, квасоля, рис, помідори, 

авокадо або сир». Зрідка те чи те найменування взято в лапки, які, як нам 

здається, мають різне функціональне призначення. Пор.: І від того глядачці 
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справжнього дощового кіно стало так добре й ніжно всередині, що довелося 

негайно кликати Маріо й замовляти ще один великий шматок «захера» 

(Н. Гербіш), де «захер» (запозичення з німецької) – «шоколадний торт відомого 

австрійського кулінара Франца Захера». 

Літературно-художні тексти демонструють активне функціонування 

іншокультурних найменувань напоїв – як загальновідомих (чай, какао, кава, 

лимонад, капуччино, кока-кола і т. ін.), так і мало використовуваних і майже 

незрозумілих назв (мате, смузі, меланж, айран, ройбуш), як-от: Це була мить, 

коли внутрішньої води не вистачило б не те що на чай, а навіть на наймізерніше 

рістретто (Н. Гербіш), де рістретто (з італійської) – «міцний кавовий напій, 

порція якого менша за об’ємом, ніж еспресо». Пор. також: мате (з іспанської) – 

«парагвайський тонізуючий чай із сухого листя рослини падуб, що містить велику 

кількість кофеїну»; смузі (з англійської) – «густий напій, приготований збиванням 

у блендері до стану пюре натуральних інгредієнтів − свіжих або 

свіжозаморожених фруктів, овочів, ягід, молока тощо»; меланж (із французької) – 

«суміш кави з молоком і збитими вершками», айран (із тюркських) – «літній 

охолоджуючий кисломолочний напій: йогурт, розведений водою, іноді з 

додаванням солі, кропу, яблук та ін.»; ройбуш (з африканських) – «трав’яний чай, 

який отримують з листя однойменної рослини».  

Загальновідомі глютоніми увійшли в український побут і стали невід’ємною 

частиною життя українського етносу: Але ще зовсім недавно ми щасливо сміялися 

разом, переглядаючи улюблену передачу та попиваючи запашне капуччино з 

веселих горняток у крапочку (Н. Гербіш). Це пов’язано передусім з активним 

поширенням мережі кав’ярень і магазинів, які пропонують різні види напоїв 

«to go» (англ. «із собою»). Стосується найменувань не лише безалкогольних, а й 

алкогольних напоїв (текіла, бренді, віскі, портвейн, глінтвейн): А приїхавши, 

готували разом глінтвейн, виходили на вечірню терасу, куталися в плед і 

розгойдувалися на гойдалці для двох (Н. Гербіш); Цей спосіб приготування гарний 

тим, що, поставивши м’ясо на стіл, ви можете облити його коньяком чи віскі і 

підпалити (С. Пиркало). Іноді загальновідомим є значення стрижневого 
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компонента, а поширювальний потребує відповідних знань, як-от: У Києві давно є 

бельгійські ресторани, але свіже трапістське пиво вартує подорожі до Бельгії 

(С. Пиркало), де трапістське пиво – «різновид бельгійського елю, звареного в 

католицьких монастирях ордену трапістів».  

Дібраний фактичний матеріал демонструє: С. Пиркало занадто активно 

послуговується глютонічними найменуваннями сортів винограду для 1) червоного 

вина: барбера, небйоло, санджовезе, темпранільйо, кянті, гарнача, карменере, 

мальбек, піно нуар, мерло, сіра, каберне фран; 2) білого вина: шардоне, совіньйон 

блан, семільйон, рислінг, шенін блан, піно гріджо, віоньє, коломбар, мускадель, 

уньї блан, аліготе. З огляду на те, що виноробство на території України не 

вирізняються належною популярністю (насамперед це залежить від соціальних, 

економічних і кліматичних умов), цілком очевидним є те, що такі одиниці 

ускладнюють сприйняття матеріалу й отримують здебільшого негативну оцінку 

респондентів (62%), решта – 34% вважають, що такі найменування здатні 

збагатити лексикон українця, підвищити рівень його компетентності (Додаток Б).  

Досліджуване лінгвокультурне поле «Продукти харчування», окрім ядерної 

зони, містить також і периферійну, до якої, як уже зазначали в першому розділі, 

уналежнюємо: 1) локативи; 2) інструментативи; 3) кваліфікатори; 4) дескриптори. 

Щоправда, обмежений обсяг роботи не дає змоги більш детально зупинитися на їх 

особливостях, бо вважаємо за необхідне акцентувати на соціолінгвістичному 

вимірі аксіологічних параметрів фрагментів глютонічного дискурсу. 

 

2.2. Соціолінгвістичний вимір аксіологічних параметрів  

фрагментів глютонічного дискурсу 

 

Усебічне осмислення тією чи тією етноспільнотою своєї лінгвокультури 

загалом та глютонічної зокрема є важливим засобом національної 

самоідентифікації. Національно марковані глютонічні найменування, якими 

послуговуються представники українського соціуму і які є зрозумілими й 

прийнятними для них, засвідчують їх відповідну етнічну належність, дають змогу 
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уналежнювати себе до відповідного етносу й вирізняють з-поміж представників 

інших народів, інших культур. Національна культура, як і національна 

лінгвоспільнота, відіграє важливу роль у розбудові державності, транслює 

культурну пам’ять та національні цінності, утрата яких може спричинити 

негативні наслідки, а подекуди й відчуження від відповідної культури. 

Відбір мовних засобів задля комунікації у сфері харчування, як засвідчують 

проаналізовані «фрагменти глютонічного дискурсу», неконтрольований, із 

суттєвою перевагою одиниць, чужих і незрозумілих українській лінгвоспілноті. 

Такий стан речей викликає певне занепокоєння, оскільки іншокультурні елементи, 

з одного боку, збагачують і мовну систему, і лексикон носіїв мови, з іншого, – 

зневиразнюють національну самобутність, позбавляють носіїв національної 

культури й мови здатності впізнавати в мовних одиницях культурно значущі 

настанови й норми, ціннісні орієнтири, подекуди унеможливлюють правильну 

організацію комунікативної поведінки, а відтак не сприяють успішній комунікації. 

Інтерпретація аксіологічних параметрів фрагментів глютонічного дискурсу 

залежить в основному від культурних норм, прийнятих у всьому суспільстві чи 

його частині, демонструє індивідуальні вподобання та реакції. Ми усвідомлюємо й 

те, що тексти, які послужили джерельною базою, обрані довільно й засвідчують 

певний ступінь суб’єктивізму. До того ж глютонічний дискурс, як і дискурс 

загалом, являє собою складний «соціолінгвістичний феномен сучасного 

комунікативного середовища» (К. Серажим), що детермінується передовсім 

соціокультурними, прагматично-ситуативними та психологічними чинниками. 

Дослідження української жіночої прози крізь призму віддзеркалення 

глютонічної культури перш за все національної лінгвоспільноти передбачало 

проведення соціолінгвістичного експерименту із залученням студентів 

Криворізького державного педагогічного університету різних факультетів. Його 

мета – дослідити сприйняття мовленнєвих фактів респондентами, отримати 

достовірну інформацію про знання / незнання відповідних «фрагментів 

глютонічного дискурсу», уміння / невміння витлумачувати ті чи ті глютонічні 

найменування і, відповідно, послуговуватися ними в означеній сфері комунікації. 
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Задля цього ми скористалися анкетуванням (Додаток В), що є доцільним при 

розв’язанні лінгвістичних проблем, які апелюють до колективної інтуїції носіїв 

мови. Окрім того, саме анкетування дало змогу встановити ступінь сприйняття 

пропонованих «фрагментів глютонічного дискурсу», тих чи тих глютонічних 

найменувань, що маніфестують чи то національну глютонічну культуру, чи то 

культуру інших народів; визначити, наскільки точно респонденти можуть 

ідентифікувати значення тих чи тих одиниць, продемонструвати свою ерудицію, 

знання, інтелектуальний рівень.  

Анкетування проводилося анонімно, ним було охоплено сто респондентів, 

віком від 17 до 30 років, об’єднані у дві групи (філологічні / нефілологічні 

спеціальності). У запропонованій анкеті респонденти мали вказати свій вік, стать, 

факультет, форму навчання й відповісти на 2  блоки запитань. Перший блок 

передбачав зокрема й загальні питання на зразок: 1) Чи знаєте Ви значення слова 

«глютонія»? Чи зможете його пояснити, якщо матимете підказку?; 2) Чи читали Ви 

якийсь із названих творів: Н. Гербіш «Теплі історії до кави», «Теплі історії до 

шоколаду», «Теплі історії про дива, коханих та рідних»; М. Матіос «Кулінарні 

фіґлі»; С. Пиркало «Кухня егоїста»? Чи хотіли б прочитати? А якщо читали, то чи 

рекомендували б його прочитати своїм знайомим?; 3) Чи зможете Ви 

прокоментувати твердження: «Названі твори є зразками української жіночої 

прози, що віддзеркалює глютонічну культуру лінгвоспільноти»? Чи хотіли б 

скористатися підказкою?; 4) Деякі з названих творів засвідчують велику кількість 

іншомовних назв на означення продуктів харчування. Чи чули ви такі назви, 

знаєте їх значення й чи послуговуєтеся відповідними словами?; 5) Деякі з 

названих творів засвідчують значну кількість регіональних назв на означення 

продуктів харчування. Чи чули ви такі назви, знаєте їх значення й послуговуєтеся 

відповідними словами? (Додаток В).  

Другий блок мав на меті більшою мірою виявити ціннісні орієнтири й 

модель комунікативної поведінки респондентів, які мали обрати, як і в першому 

разі, один із шести запропонованих варіантів відповідей: 1) Чи чули ви слова, які 

використовуються для регіонального позначення продуктів харчування (мочанка, 
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сповиванці, краплики, гулянка), і чи знаєте їх значення?; 2) Усі слова є назвами 

продуктів харчування (саламаха, будз, малай, книш, бринза, цвіклі, бануш, кулеша, 

салтисон). Чи всі назви ви чули і чи всі можете витлумачити?; 3) Усі подані слова 

є назвами продуктів харчування (гамбургер, сандвіч, глінтвейн, тости, круасани). 

Чи всі назви ви чули, розумієте і послуговуєтеся відповідними словами?; 4) Усі 

подані слова є назвами продуктів харчування (мате, меланж, айран, ройбуш, 

крок-джеркі, мульт-фріт). Чи всі назви ви чули, розумієте і послуговуєтеся 

відповідними словами?; 5) С. Пиркало активно послуговується глютонічними 

найменуваннями сортів винограду для червоного вина. Чи є такі (і скільки їх?), на 

Вашу думку, серед запропонованих, як-от: барбера, небйоло, санджовезе, 

темпранільйо, кянті, гарнача, карменере, мальбек, піно нуар, глінтвейн, мерло?. 

Причому кожен із респондентів мав змогу оприлюднити власну позицію, 

запропонувати свій варіант відповіді (Додаток В). 

Опрацювання результатів анкетування ґрунтувалося на використанні 

методу групування мовного матеріалу (диференціація глютонічних найменувань 

за певними групами) та описового методу (установлення певних закономірностей 

у сприйнятті / несприйнятті досліджуваних явищ). Результати анкетування 

представлено в таблиці 2.1. (Додаток Г), що супроводжується принагідними 

коментарями (Додаток Ґ). 

Учасники опитування продемонстрували здебільшого незнання (а то й 

небажання знати!) лінгвокультурної специфіки глютонічних найменувань, що 

побутують в сучасному українськомовному просторі.  

Беззаперечним є те, що нині спостерігається активне вживання глютонічних  

найменувань чужих культур, що заполонили українськомовний простір. Реалії 

сьогодення передбачають і побутування регіональних глютонічних назв, значення 

яких не розуміють студенти як філологічних, так і нефілологічних спеціальностей. 

З огляду на стрімкий процес уніфікації глобального світу наявна загроза витіснення 

національної глютонічної культури, яка в майбутньому зможе і не зберегти своєї 

самобутності.    
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження явища глютонії як соціокультурного феномена на сучасному 

етапі розвитку науки поки що немає чітких теоретичних засад, оскільки глютонія, 

як і глютонічний дискурс, − відносно нові поняття. Сьогодні глютонічний дискурс 

здебільшого розглядають як явище соціальної комунікації, що засвідчує жанрове 

розмаїття, з-поміж якого вирізняються й так звані «фрагменти глютонічного 

дискурсу», проілюстровані зразками сучасної української жіночої прози, що 

репрезентують не лише художню, але й глютонічну картину світу.  

Глютонічний дискурс розуміємо як такий, що об’єднує різні дискурсивні 

практики, є різновидом комунікації, який характеризує всю систему харчового 

процесу, маніфестує лексико-семантичну систему глютонічних номінацій певної 

мови й увиразнюється через художню картину світу. Глютонічний дискурс є 

складним комунікативним явищем з низкою диференційних ознак, пов’язаних чи 

то з продуктом мовленнєвої дії, з певним контекстом, жанровою належністю, чи 

то з вербалізованою діяльністю, що співвідноситься з тією або тією культурою, 

соціальною спільнотою, конкретним історичним періодом. 

Поняття «їжа» відображає національно-культурну специфіку уявлень про 

харчування, є багатовимірним ментальним утворенням, що актуалізується через 

певні лінгвістичні засоби, які кваліфікуємо як глютоніми, або глютонічні 

найменування. Приєднуємося до позиції тих науковців, які схиляються до 

широкого потрактування відповідного поняття, розуміючи його як лінгвістичні 

знаки з широким спектром плану вираження та плану змісту. 

Попри різнобій у витлумаченнях і глютонічного дискурсу, і глютонічних 

найменувань беззаперечним залишається те, що сучасна глютонія являє собою 

сукупність лексичних одиниць, у значенні яких закодований певний культурний 

стереотип і які репрезентують ментальність певної етнокультурної спільноти. В 

оригінальний спосіб цю функцію реалізує й сучасна українська жіноча проза, 

інакше кажучи, «глютонічна проза», що маніфестує глютонічний досвід, знання, 

уміння і навички передовсім її авторок, а також особливості лінгвокультури 
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українського та іншомовного етносу. Досліджувані твори відображають 

оригінальні «гастрономічні фрагменти», ілюструють яскраві зразки як 

національних, так і іншокультурних глютонічних найменувань, що демонструє 

стрімку інтеграцію України в європейську спільноту. 

Лінгвокультурне поле «Продукти харчування» посідає одне з провідних 

місць у концептосфері «Глютонія», бо відображає етнічну своєрідність, культурні 

традиції та стереотипи тієї чи тієї лінгвоспільноти. Національно марковані 

глютонічні найменування, якими послуговуються представники українського 

соціуму і які є зрозумілими й прийнятними для них, засвідчують їх відповідну 

етнічну належність, дають змогу уналежнювати себе до відповідного етносу й 

вирізняють з-поміж представників інших народів, інших культур. У межах 

відповідного поля, що засвідчують зафіксовані нами «гастрономічні фрагменти», 

чітко окреслюються дві групи: 1) глютонічні найменування, що відображають 

глютонічну культуру української лінгвоспільноти (27%); 2) глютонічні 

найменування, що демонструють специфіку іншомовної культури (73%). Суттєва 

перевага чужих і незрозумілих українській лінгвоспільноті одиниць викликає 

занепокоєння й спонукає до розмірковувань стосовно того, чи зможе національна 

глютонічна культура встояти перед викликами уніфікації глобального світу та 

зберегти свою самобутність. Іншомовні елементи позбавляють носіїв національної 

культури й мови здатності впізнавати в мовних одиницях культурно значущі 

настанови й норми, ціннісні орієнтири, подекуди унеможливлюють правильну 

організацію комунікативної поведінки, а відтак не сприяють успішній комунікації, 

про що свідчать і результати проведеного соціолінгвістичного експерименту. 

Соціолінгвістичний вимір аксіологічних параметрів фрагментів 

глютонічного дискурсу дає змогу узагальнити: респонденти здебільшого не 

розуміють лінгвокультурної специфіки глютонічних найменувань, що побутують 

в сучасному українськомовному просторі. А деякі іншокультурні найменування 

викликають «культурний шок», оскільки, потрапивши різними шляхами в 

український соціум, вони поки що не змогли повністю адаптуватися, а подекуди й 

не приймаються, а той узагалі відштовхуються національною лінгвоспільнотою.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Діаграма 2.1. Лінгвокультурні параметри глютонічних найменувань  

у сучасній жіночій прозі 
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Діаграма 2.2. Частотність використання найменувань, що репрезентують 

глютонічну культуру української лінгвоспільноти, у сучасній жіночій прозі 
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Додаток Б 

 

Діаграма 2.3. Соціолінгвістичний вимір аксіологічних параметрів  

іншокультурних фрагментів глютонічного дискурсу  

в мовленні респондентів-філологів 
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Діаграма 2.4. Соціолінгвістичний вимір аксіологічних параметрів  

іншокультурних фрагментів глютонічного дискурсу  

в мовленні респондентів-нефілологів 
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Додаток В 

АНКЕТА 

1. Вік__________________________________________________________________ 

2. Стать_______________________________________________________________ 

3. Факультет___________________________________________________________ 

4. Форма навчання______________________________________________________ 

І блок запитань 

1. Чи знаєте Ви значення слова «глютонія»? Чи зможете його пояснити, якщо матимете підказку? 

а) знаю і правильно витлумачено; 

б) знаю і неправильно витлумачено; 

в) не знаю і знати не хочу; 

г) не знаю, але скористаюся підказкою; 

ґ) відмовляюся відповідати; 

д) власний варіант відповіді. 

2. Чи читали Ви якийсь із названих творів: Н. Гербіш «Теплі історії до кави», «Теплі історії до 

шоколаду», «Теплі історії про дива, коханих та рідних»; М. Матіос «Кулінарні фіґлі»; 

С. Пиркало «Кухня егоїста»? Чи хотіли б прочитати? А якщо читали, то чи рекомендували б 

його прочитати своїм знайомим?  

а) читав (-ла) і рекомендую прочитати; 

б) читав (-ла) і не рекомендую прочитати; 

в) не читав (-ла), але хочу прочитати; 

г) не читав (-ла) і не хочу прочитати; 

ґ) відмовляюся відповідати; 

д) власний варіант відповіді. 

3. Чи зможете Ви прокоментувати твердження: «Названі твори є зразками української жіночої 

прози, що віддзеркалює глютонічну культуру лінгвоспільноти»? Чи хотіли б скористатися 

підказкою? 

а) зможу і правильно прокоментовано; 

б) зможу і частково правильно прокоментовано; 

в) зможу і неправильно прокоментовано; 

г) не зможу, але хочу скористатися підказкою; 

ґ) не зможу і не хочу скористатися підказкою; 

д) власний варіант відповіді. 
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4. Деякі з названих творів засвідчують велику кількість іншомовних назв на означення 

продуктів харчування (наприклад, Я їла соседж, салчіччу, вурст і сосіссон. Їла італійське 

салямі та мортаделлу, французький сосіс і андуйє, українські сосиски і сардельки, іспанське 

чорізо і сальчісон; південноафриканський бореворс, німецький вайсвурст, новоорлеанський 

будан руж і корсиканське фігателлу (С. Пиркало). Чи чули Ви такі назви, знаєте їх значення й 

послуговуєтеся відповідними словами?  

а) чув (-ла), знаю (і правильно прокоментовано) і послуговуюся; 

б) чув (-ла), знаю (і правильно прокоментовано), але не послуговуюся;  

в) чув (-ла), знаю (частково правильно прокоментовано), але не послуговуюся;  

г) чув (-ла), але не знаю й не послуговуюся;  

ґ) не чув (-ла), не знаю й не послуговуюся;  

д) власний варіант відповіді. 

5. Деякі з названих творів засвідчують значну кількість регіональних назв на означення 

продуктів харчування (наприклад, Почнемо з консервованих лопатОк, чи по-іншому 

пастАїв…(М. Матіос). Чи чули Ви такі назви, знаєте їх значення й послуговуєтеся 

відповідними словами?  

а) чув (-ла), знаю (і правильно прокоментовано) і послуговуюся; 

б) чув (-ла), знаю (і правильно прокоментовано), але не послуговуюся;  

в) чув (-ла), знаю (частково правильно прокоментовано), але не послуговуюся;  

г) чув (-ла), але не знаю й не послуговуюся;  

ґ) не чув (-ла), не знаю й не послуговуюся;  

д) власний варіант відповіді. 

 

ІІ блок запитань 

1. Чи чули Ви слова, які використовуються для регіонального позначення продуктів харчування 

(мочанка, сповиванці, краплики, гулянка), і чи знаєте їх значення?  

а) чув (-ла), знаю (і правильно прокоментовано); 

б) чув (-ла), знаю (частково правильно прокоментовано);  

в) чув (-ла), знаю (неправильно прокоментовано);  

г) чув (-ла), але не знаю;  

ґ) не чув (-ла), не знаю;  

д) власний варіант відповіді. 

2. Усі слова є назвами продуктів харчування (саламаха, будз, малай, книш, бринза, цвіклі, 

бануш, кулеша, салтисон). Чи всі назви Ви чули і чи всі можете витлумачити? 

а) чув (-ла), зможу (і всі правильно витлумачено); 
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б) чув (-ла), зможу (одну правильно витлумачено);  

в) чув (-ла), зможу (половину правильно витлумачено);  

г) чув (-ла), але не знаю;  

ґ) не чув (-ла), не знаю;  

д) власний варіант відповіді. 

3. Усі слова є назвами продуктів харчування: (гамбургер, сандвіч, глінтвейн, тости, круасани). 

Чи всі назви Ви чули, розумієте і послуговуєтеся відповідними словами? 

а) чув (-ла), знаю (і правильно прокоментовано) і послуговуюся; 

б) чув (-ла), знаю (і правильно прокоментовано), частково послуговуюся;  

в) чув (-ла), знаю (частково прокоментовано), частково послуговуюся;  

г) чув (-ла), але не знаю й не послуговуюся;  

ґ) не чув (-ла), не знаю й не послуговуюся;  

д) власний варіант відповіді. 

4. Усі слова є назвами продуктів харчування (мате, меланж, айран, ройбуш, крок-джеркі, 

мульт-фріт). Чи всі назви ви чули, розумієте і послуговуєтеся відповідними словами? 

а) чув (-ла), знаю (і правильно прокоментовано) і послуговуюся; 

б) чув (-ла), знаю (і правильно прокоментовано), але не послуговуюся;  

в) чув (-ла), знаю (частково прокоментовано), але не послуговуюся;  

г) чув (-ла), але не знаю й не послуговуюся;  

ґ) не чув (-ла), не знаю й не послуговуюся;  

д) власний варіант відповіді. 

5. С. Пиркало активно послуговується глютонічними найменуваннями сортів винограду для 

червоного вина. Чи є такі (і скільки їх?), на Вашу думку, серед запропонованих, як-от: барбера, 

небйоло, санджовезе, темпранільйо, кянті, гарнача, карменере, мальбек, піно нуар, глінтвейн, 

мерло?  

а) так, усі; 

б) так, усі, крім одного; 

в) так, половина;  

г) так, частково;  

ґ) ні, жодне слово не стосується назв сортів винограду;  

д) власний варіант відповіді. 
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Додаток Г 

 

Таблиця 2.1. Зведена таблиця результатів анкетування 

№ 

п/п                

Варіант 

відповідей 

Філологічні 

спеціальності (%) 

Нефілологічні  

спеціальності (%) 

І блок 

запитань 

ІІ блок 

запитань 

І блок 

запитань 

ІІ блок 

запитань 

1. а) 6% 4% 0% 0% 

б) 36% 8% 20% 4% 

в) 8% 32% 42% 16% 

г) 32% 32% 26% 26% 

ґ) 2% 24% 8% 52% 

д) 16% 0% 4% 2% 

2. а) 16% 6% 2% 0% 

б) 4% 38% 0% 18% 

в) 74% 22% 14% 12% 

г) 4% 28% 80% 42% 

ґ) 2% 6% 4% 28% 

д) 0% 0% 0% 0% 

3. а) 6% 62% 0% 52% 

б) 38% 34% 10% 32% 

в) 18% 4% 40% 16% 

г) 34% 0% 3% 0% 

ґ) 0% 0% 2% 0% 

д) 4% 0% 0% 0% 

4. а) 12% 0% 2% 0% 

б) 8% 0% 2% 0% 

в) 8% 8% 4% 6% 

г) 56% 30% 76% 24% 

ґ) 14% 62% 16% 70% 

д) 2% 0% 0% 0% 

5. а) 2% 20% 0% 12% 

б) 2% 8% 0% 2% 

в) 4% 22% 0% 18% 

г) 10% 50% 8% 36% 

ґ) 82% 0% 92% 28% 

д) 0% 0% 0% 4% 
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Додаток Ґ 

СУПРОВІДНІ КОМЕНТАРІ 

На запитання І-го блоку «Чи знаєте Ви значення слова «глютонія»? Чи 

зможете його пояснити, якщо матимете підказку?» 32% респондентів 

філологічних спеціальностей відповіли «не знаю, але хочу скористатися 

підказкою», водночас 42% студентів нефілологічних спеціальностей обрали 

відповідь «не знаю і знати не хочу».  

На запитання «Чи читали Ви якийсь із названих творів: Н. Гербіш «Теплі 

історії до кави», «Теплі історії до шоколаду», «Теплі історії про дива, коханих та 

рідних»; М. Матіос «Кулінарні фіґлі»; С. Пиркало «Кухня егоїста»? Чи хотіли б 

прочитати? А якщо читали, то чи рекомендували б його прочитати своїм 

знайомим?» 74% студентів філологічних спеціальностей відповіли «не читав (-ла), 

але хочу прочитати», що свідчить про зацікавленість філологів, тоді як 80% 

студентів нефілологічних спеціальностей обрали відповідь «не читав (-ла) і не хочу 

прочитати».  

На запитання «Чи зможете Ви прокоментувати твердження: «Названі 

твори є зразками української жіночої прози, що віддзеркалює глютонічну культуру 

лінгвоспільноти»? Чи хотіли б скористатися підказкою?» 38% студентів 

філологічних спеціальностей відповіли: «зможу і частково правильно 

прокоментовано»; 34% − «не зможу, але хочу скористаюся підказкою»; 40% 

студентів нефілологічних спеціальностей відповіли на це запитання «зможу і 

неправильно прокоментовано». Отримані результати вказують на те, що студенти 

філологічних факультетів читали аналізовані твори і розуміють, хоч би приблизно, 

про що йде мова.  

На запитання «Деякі з названих творів засвідчують велику кількість 

іншомовних назв на означення продуктів харчування (наприклад, Я їла соседж, 

салчіччу, вурст і сосіссон. Їла італійське салямі та мортаделлу, французький сосіс 

і андуйє, українські сосиски і сардельки, іспанське чорізо і сальчісон; 

південноафриканський бореворс, німецький вайсвурст, новоорлеанський будан руж 

і корсиканське фігателлу (С. Пиркало). Чи чули Ви такі назви, знаєте їх значення й 
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послуговуєтеся відповідними словами?» 56% студентів філологічних факультетів 

відповіли «чув (-ла), але не знаю й не послуговуюся», тоді як 76% студентів-

нефілологів обрали той самий варіант. Це свідчить про те, що в умовах глобалізації 

та міжкультурної комунікації іншокультурні назви страв усе більше 

використовуються в ЗМІ, де популярності набувають програми кулінарного 

характеру («Майстер Шеф», «Їже, я люблю тебе», «Звана вечеря», «Готуємо разом» 

тощо) та різні тревел-шоу на кшталт «Орел і Решка», «Світ навиворіт», у яких 

демонструються елементи глютонічної картини світу, що викликають зацікавлення 

як у студентів філологічних спеціальностей, так і у студентів-нефілологів. 

На запитання «Деякі з названих творів засвідчують значну кількість 

регіональних назв на означення продуктів харчування (наприклад, Почнемо з 

консервованих лопатОк, чи по-іншому пастАїв…(М. Матіос). Чи чули Ви такі 

назви, знаєте їх значення й послуговуєтеся відповідними словами?» майже 

однаковий відсоток студентів-філологів та студентів-нефілологів відповіли «не чув 

(-ла), не знаю й не послуговуюся» − 82% та 92% відповідно. Отримані результати 

дають змогу констатувати: наявна прірва в розумінні не лише іншокультурних 

найменувань страв і напоїв, а ще й у розумінні регіональних назв на означення 

продуктів харчування. 

Наведений вище факт підтверджують і відповіді на запитання ІІ-го блоку. 

Так, на запитання «Чи чули Ви слова, які використовуються для регіонального 

позначення продуктів харчування (мочанка, сповиванці, краплики, гуслянка), і чи 

знаєте їх значення?» порівну студентів філологічних спеціальностей дали 

відповідь «чув (-ла), знаю (неправильно прокоментовано)» (32%) та 32% 

відповіли «чув (-ла), але не знаю», тоді як 52% студентів нефілологічних 

спеціальностей обрали відповідь «не чув (-ла), не знаю».  

На запитання «Усі слова є назвами продуктів харчування (саламаха, будз, 

малай, книш, бринза, цвіклі, бануш, кулеша, салтисон). Чи всі назви Ви чули і чи 

всі можете витлумачити?» 38% студентів-філологів відповіли «чув (-ла), зможу 

(одну правильно витлумачено)», а 42% студентів нефілологічних спеціальностей 

обрали варіант «чув (-ла), але не знаю».  
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Про те, що деякі іншокультурні найменування страв і напоїв адаптувалися в 

україномовному просторі і вже не сприймаються як запозичення, свідчать 

відповіді на запитання «Усі слова є назвами продуктів харчування: (гамбургер, 

сандвіч, глінтвейн, тости, круасани). Чи всі назви Ви чули, розумієте і 

послуговуєтеся відповідними словами?», де 62% студентів філологічних 

спеціальностей і 52% студентів нефілологічних спеціальностей (як бачимо, 

різниця лише у 10%) обрали варіант «чув (-ла), знаю (і правильно 

прокоментовано) і послуговуюся».  

Сучасні реалії передбачають і використання іншокультурних найменувань 

страв і напоїв, які не є зрозумілими без спеціальної пошукової роботи. Про це 

свідчать відповіді на запитання «Усі слова є назвами продуктів харчування (мате, 

меланж, айран, ройбуш, крок-джеркі, мульт-фріт). Чи всі назви ви чули, 

розумієте і послуговуєтеся відповідними словами?», коли 62% студентів-

філологів і 70% студентів-нефілологів обрали варіант «не чув (-ла), не знаю й не 

послуговуюся». Пор. також: відповіді на запитання «С. Пиркало активно 

послуговується глютонічними найменуваннями сортів винограду для червоного 

вина. Чи є такі (і скільки їх?), на Вашу думку, серед запропонованих, як-от: 

барбера, небйоло, санджовезе, темпранільйо, кянті, гарнача, карменере, мальбек, 

піно нуар, глінтвейн, мерло?», коли 50% студентів філологічних спеціальностей і 

36% студентів нефілологічних спеціальностей обрали варіант «так, частково», хоч 

насправді серед запропонованих лише одне глютонічне найменування не є сортом 

винограду для червоного вина.  

 


