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ЇЖА ЯК МАРКЕР ІДЕНТИЧНОСТІ В РОМАНІ «ОХАЙНІ 

ПРОПИСИ ЕРЦГЕРЦОГА ВІЛЬГЕЛЬМА» НАТАЛКИ СНЯДАНКО 

 
Гастрономічний дискурс став вагомою складовою сучасної української літератури. 

Їжа у художньому тексті забезпечує не стільки інформаційну функцію (що і як 

споживається), скільки є маркером індивідуальної та національної ідентичностей. Саме 

про це йдеться у пропонованій студії над романом Наталки Сняданко «Охайні прописи 

ерцгерцога Вільгельма».  

Ключові слова: гастрономічний дискурс, густативи, національна та індивідуальна 

ідентичності. 

 

Gastronomic discourse was a weighty component of modern Ukrainian literature. The food 

in the art text provides for as much information function (as consumed), as is the marker of 

individual and national identity. This is stated in the proposed studio over the novel by Natalka 

Sniadanko «The Neat Prescriptions of the Archduke Wilhelm».  

Key words: gastronomic discourse, gustatives, national and individual identities. 

 

Гастрономический дискурс стал весомой составляющей современной украинской 

литературы. Еда в художественном тексте обеспечивает не столько информационную 

функцию (что и как употребляется), сколько является маркером индивидуальной и 

национальной идентичности. Именно об этом говорится в предлагаемом анализе романа 

Натальи Сняданко «Аккуратные прописи эрцгерцога Вильгельма». 

Ключевые слова: гастрономический дискурс, национальная идентичность, 

альтернативная биография. 

 

Гастрономічний дискурс став вагомою складовою української 

літератури кінця ХХ – початку ХХІ століть. Кулінарну тему зустрічаємо в 

низці романів Юрія Винничука, творах Марії Матіос, Софії Андрухович, 

Мирослава Дочинця й не тільки. 

Концепт їжі в художньому тексті як культурному феномені не міг 

залишитися осторонь літературознавчих досліджень. Мова йде про студії 

Тетяни Бовсунівської, Світлани Богданець, Наталі Висоцької, Софії 

Філоненко та інших. Важливою у цьому контексті є монографія Світлани 

Ковпік «Поетика густативів (на матеріалі сучасної української прози)» 

(2018 р.), в якій авторка пропонує панорамне дослідження поетики густативів 
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в українській прозі початку ХХІ століття. Дослідниця цілком слушно 

стверджує, що «сучасний кулінарний дискурс свідчить про те, що нині 

створюються і формуються нові традиції харчування, які спираються на 

мультикультурний традиціоналізм. Функціональні особливості їжі, 

специфіку харчових практик представників різних націй та соціальних груп 

сьогодні багатогранно презентують твори сучасної художньої літератури. 

Сучасні українські письменники демонструють неабияку обізнаність у сфері 

кулінарного мистецтва, розвинуте почуття прекрасного та схильність до 

естетизації процесів приготування їжі» [1, с. 135].  

Італійський філософ Паоло Россі в книзі «ІСТИ. Потреба, бажання, 

одержимість», актуалізуючи їжу як щось середнє між природою і культурою, 

зазначає «…правда полягає й у тім, що в рамках нашої цивілізації харчування 

взагалі та цікавість щодо способів харчування, дуже відмінних від наших, є 

одним з найпоширеніших засобів для встановлення контактів між різними 

культурами, для змішування звичок, життєвих стилів, спільнот» [2, с. 36]. 

Погоджуючись із цією думкою, усвідомлюємо, що в українському 

культурному вимірі харчова тематика дозволяє посилити власну 

національну / регіональну ідентичність. Їжа у художньому тексті стає не 

стільки простором цікавої (подекуди нової) інформації що і як споживається, 

скільки маркером утвердження культурної та соціальної відмінностей. Саме 

такої стратегії будемо дотримуватися у пропонованій студії над романом 

Наталки Сняданко «Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма». 

Насамперед важливо окреслити три фокуси осмислення їжі в романі 

сучасної письменниці. Найперше мова йтиме про забезпечення 

індивідуальної ідентичності, коли гастрономічна тема дозволяє, з одного 

боку, візуалізувати героя, з іншого – через формування наративної стратегії 

«погляду з боку» сформувати рецептивну модель персонажа та його історії. 

Наступний фокус відсилає до національної та соціальної ідентичностей, коли 

їжа стає частиною захоплюючої й одночасно відштовхуючої екзотики чужої 

національної харчової традиції. Третій фокус оприявнює регіональну 
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відмінність харчування. Маркуючи регіональні розбіжності, він також 

закроєний в ідеологію, адже мова йде про східні (радянський код) та західні 

(європейський код або історія «щасливої Австрії») українські харчові й 

культурні відмінності. 

Тож почнемо. Наталка Сняданко послуговується гастрономічною 

тематикою не тільки, коли мова йде насправді про процес споживання чи 

приготування їжі, а й при моделюванні образів. Густативна лексика у такий 

спосіб увиразнює образ, що набуває тільки йому іманентної індивідуальної 

ідентичності, та водночас дозволяє передати аксіологічний вимір історії того 

чи іншого персонажа. Так, з перших сторінок роману дізнаємося про 

машиніста Фелікса Пфайфера з Богданівки, від якого втекла дружина. 

Авторка користається уявою іншого персонажа, створюючи образ чоловіка: 

«Він мав бути худорлявим, ледь помітно сутулитися, а вирізнявся насамперед 

руками: вони були надміру грубі й масивні як для його статури, – товсті 

сарделькуваті (курсив мій – Олена Юрчук) пальці звужуються донизу й 

пітніють» [3, с. 5]. Їжа у цьому контексті стає засобом увиразнення 

індивідуальності, а також сприяє формуванню непозитивної рецептивної 

моделі, адже «сарделькуваті пальці» навряд чи викликають захоплення. На 

нашу думку, йдеться про суто авторський негативний «погляд з боку». 

Спочатку Галина вигадує – «він мав бути», а потім – авторка безапеляційно 

стверджує – «вирізнявся насамперед руками». Ймовірно, машиніст Фелікс не 

мав конкурувати з ерцгерцогом Феліксом, тому одразу ж отримав 

непривабливу зовнішню презентацію. 

Знаходимо в романі й позитивну конотацію густативних кодів у процесі 

візуалізації персонажа. У цьому випадку мова йде вже про позаавторську 

рецепцію, коли герой демонструючи «погляд з боку», одразу ж підкреслює 

власне ставлення до свого об’єкта. Машиніст Фелікс переживає сексуальне 

збудження, відчуваючи не просто запах, а апетитний запах своєї дружини: 

«Та, коли підійшов ближче, від неї так апетитно запахло, що він не 

стримався, запхнув руку їй під спідницю…» [3, с. 6]. Також, описуючи 
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Броніславу, він асоціює її з їжею, проектуючи власні почуття від улюбленої 

страви до улюбленого жіночого тіла: «На мить замислюється, як описати 

колір її волосся, бо “пінка від кавиˮ – це аж три слова, та й не відомо, чи 

зрозуміють таке порівняння…» [3, c. 10]. 

Їжа в тексті стає й маркером національної та соціальної ідентичностей. 

Вона може або відштовхувати носія іншої національної харчової культури, 

або викликати змішані почуття захоплення та гидливості від незвичності й 

екзотичності. Віденський таксист, спілкуючись із Галиною, чітко розрізняє 

три нації в контексті споживання їжі. Для нього українці й хорвати мають 

«дуже добру культуру їжі», у той час коли німці крім консервів «просто не 

вміють нічого іншого їсти». В межах ні до чого не зобов’язуючого діалогу 

між Галиною і віденським таксистом вирізняємо не тільки їжу, що слугує 

національній ідентичності, а й їжу, що стає маркером заледве не 

геополітичних взаємин: Україна – колись своя колонія, тому її їжа добра, бо, 

ймовірно, позначена австрійським впливом (тандем «імперія – колонія»), 

Хорватія – теж колишня територія Австрії, а сьогодні близька сусідка, коли 

«кілька годин – і ти на морі», тому й до їжі схвальне ставлення, а от 

Німеччина – ворог з огляду хоча б на історію аншлюсу фашистською 

Німеччиною Австрії під час Другої світової війни, тому потребує негації 

(«От я в Німеччині не зміг би жити…»). 

Флером харчової екзотичності увиразнено знайомство Карла-Штефана з 

Росією. Він стверджує, що йому багато чого імпонує в цій країні, та ніяк не 

може призвичаїтися до російських горілки й чаю: «Єдиним, до чого він так і 

не зміг пристосуватися, була велика кількість горілки, яку вживали всі 

місцеві. Складно було звикнути і до пересолодженого смаку майже 

позбавленого кольору гарячої рідини, яку тут називали чаєм і подавали 

всюди» [3, c. 159]. Герой підкреслює російське безкультур’я у споживанні 

алкогольних напоїв і наступним твердженням: «…у більшості випадків 

скидалося на те, що чай був лише претекстом, аби випити до нього склянку 

коньяку і закусити її лимоном» [3, с. 159]. 
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Національна та соціальна ідентичності маркуються їжею й в історії 

ерцгерцога Вільгельма та його родини. Маємо розлогі описи не тільки 

вишуканих страв, що їдять аристократи повсякдень і на свята, а й розпорядку 

дня, в якому особливе місце належить процесу харчування: «Сніданок 7:30 

(…) На сніданок були кава-чай і булочки з маслом» [3, с. 41]. Не будемо 

деталізовано аналізувати страви, процеси приготування та споживання їжі, 

що були частиною життєустрою родини Габсбургів (про це йде мова в інших 

дослідженнях), але звернемо увагу на той факт, що їжа стає й індикатором 

соціальної відмінності. Дізнаємося, що селянину Івану «…мама дала зі собою 

загорнутий у ряднину сир…» [3, с. 46], у той час як його товариш ерцгерцог 

Вільгельм снідає хлібом із шматками курки. Нащадок роду Габсбургів Тарас 

(син Вільгельма) буде шокований від запаху їжі у гуртожитку свого друга 

Маркіяна: «Уже в коридорі Тарас зупинився, вражений складним за своїм 

походженням запахом смаженої на смальці бульби, варених сосисок і 

буряків…» [3, с. 126]. 

У романі озвучено й регіональну відмінність моделей харчування. Мова 

йде про дитинство Галини, котре проходило посеред кулінарних змагань за 

прихильність онуки між бабушкою Альоною та бабусею Софією. 

Але це не стільки історія відмінних називань, коли одна номінує страву 

варениками, а інша – «пирогами», чи відмінних рецептів, скільки чіткого 

протиставлення вишуканого європейського простору, до якого належить 

Софія з її філігранними стравами, й радянського, що оприявнює образ 

Альони з її великими «хорошими» варениками та традиційними совковими 

салатами: «Мама і бабушка Альона дрібнили цибулю, огірки, помідори й 

інші овочі кубиками, додавали консервованого горошку, вареної ковбаси та 

майонезу, від чого всі салати виглядали (та і смакували) однаково, 

скидаючись на якусь різнокольорову кашу. Салати ж бабці Софії були без 

майонезу, вона заправляла їх оливою з часником і дрібкою гірчиці, додавала 

різаного базиліку чи майорану…» [3, с. 63]. Та цього разу аксіологічний 

вимір цілком однозначний – Галині подобаються обидві родички, бо бабця 
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Софія не винна, що її дитинство позначене «кодом щасливої Австрії» і пахне 

свіжими прецлями, у той час як бабушка Альона не несе відповідальності за 

своє голодне радянське минуле, коли в дорослому віці насолоду дає не тільки 

смак їжі, а й її кількість чи розмір.  

Отже, у романі Наталки Сняданко «Охайні прописи ерцгерцога 

Вільгельма» їжа й справді стає маркером індивідуальної, 

національної / регіональної та соціальної ідентичностей. Реконструюючи 

минуле героїв, означуючи їх соціальний статус або культурний рівень, 

авторка звертається до гастрономічної тематики, створюючи своєрідне 

обрамлення з їжі для непростих життєвих перепитій. 
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У статті розглянуто гастрономічні образи, мотиви, теми новели М. 

Коцюбинського «Лист». Обґрунтовано, що через світ їжі кодується психологічний стан, 
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In the article gastronomic images, motives, themes of M. Kotsiubynsky's novel "Letter" are 

considered. The idea that the psychological state, the emotional reactions of the character and 


