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ФАХОВА МОВА КУЛІНАРІЇ ЯК ВЕРБАЛІЗОВАНИЙ ФЕНОМЕН 
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

Анотація. Стаття присвячена проблемі дослідження фахової мови кулінарії з позицій лінгво-культу-
рології. У статті розглянуто суть поняття «фахова мова кулінарії» на прикладі німецької мови. Також 
обґрунтовано важливість дослідження такої лінгвістичної категорії як «фахова мова кулінарії» у тісному 
зв'язку з культурологічними особливостями відповідної етнічної спільноти. Важливим у цьому контексті 
є виявлення спільних точок зіткнення лінгвістики та кулінарії. Кулінарні поняття як лексична складова 
мови займають чільне місце у культурі народу і можуть розглядатися як носії та трансфери культури. Фа-
хова мова кулінарії є особливим вербалізованим феноменом лінгвокультурології, яскраво презентованим 
у лексичній системі німецької мови.
Ключові слова: фахова мова кулінарії, лінгвокультурологія, гастрономічний код культури, кулінарія, 
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PROFESSIONAL COOKING LANGUAGE AS A VERBALIZED PHENOMENA 
OF LINGUOCULTUROLOGY (BASED ON THE GERMAN LANGUAGE)

Summary. The article is devoted to the problem of studying the professional cooking language from the stand-
point of linguoculturology. The article discusses the concept of "professional cooking language" on the German 
examples. It is also substantiated the importance of studying such a lin-guistic category as "professional cook-
ing language" in close connection with the cultural characteristics of the german ethnicity. The purpose of our 
report is to describe interrelation of professional cooking language and linguoculturology. Food is the integral 
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system having its own linguistic fea-tures and peculiarities and closely connected with historical, sociocultural 
and ethnic eating habits and methods of cooking.The tendency for different fields of knowledge to penetrate one 
into another is one of the determinative features of the modern science. Theoretically, the ability to synthesize 
knowledge about culture, expressed through language in the process of communication, provides linguocul-
ture. Linguoculturology means the science, which appeared at the intersection of linguistics and culturology. 
It represents knowlege about national-cultural peculiarities of nation and their reflection in language. Impor-
tant in this context is the identification of common points of contact between linguistics and cooking. Culinary 
concepts as a lexical component of language occupy a prominent place in the culture of the people, and can be 
considered as transfers of culture. In the article, the gastronomic code of culture is considered as a cumulation 
material experience gained by a separate nation in the process of its historical formation, the basis of which is 
a complex of realities associated with food and cooking. Cooking vocabulary is a special verbalized phenomenon 
of linguoculturology, vividly represented in the lexical system of the German language.
Keywords: professional cooking language, linguoculturology, gastronomic code of culture, cooking, 
verbalization.

Постановка проблеми. Однією з най-
важливіших для буття людини, однак 

найменш досліджених є знакова система їжі. 
Культурні та міжкультурні аспекти харчуван-
ня та кулінарії, а також їх міждисциплінарна 
тематика, відіграють для лінгвістів важливу 
роль. Проблема вивчення традицій харчування 
пов’язана не лише із розвитком лінгвістики, але 
і з соціокультурним запитом, якого вимагає су-
часний стан глобалізованого суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням логічного поєднання мови та культури 
присвячено чимало досліджень, серед найваго-
міших дослідників цього питання можна виділи-
ти Н.Д. Арутюнову, В.І. Воробйова, С.В. Іванову, 
В.В. Красних тощо. Питання взаємозв'язку фахо-
вої мови кулінарії з позицій лінгвокульторології 
недостатньо висвітлені у лінгвістичних дослід-
женнях, серед дослідників цієї проблематики 
можна виокремити роботу Е.В. Капелюшник, 
присвячену лінгвокультурологічному опису об-
разних засобів мови, які відображають кулінар-
ний код культури.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Тема їжі активно викорис-
товується у літературі, мистецтві ХХ ст., тому це 
дає достатньо підстав для зацікавлення цією те-
мою і представникам різноманітних філологічних 
напрямів. У мовознавстві тема кулінарної лекси-
ки найбільш активно почала опрацьовуватись на 
рубежі ХХ–ХХІ ст. в рамках лексикології, соціо-
лінгвістики, етнолінгвістики, прагмалінгвістики, 
лінгвокультурології, лінгвосеміотики, когнітивної 
лінгвістики та ін. Фахова мова кулінарії завжди 
була і залишається актуальною через свій широ-
кий споживацький попит та прикладне значення. 
Вона функціонує у побутовому житті, ресторан-
но-готельній сфері, мас-медійному просторі, ста-
новлячи невід'ємну частину національної мови. 
Актуальність нашого дослідження виявляється 
у важливості інтегрального підходу до вивчення 
фахових мов та галузевих термінологій, що пе-
редбачає застосування крім лінгвістичних дослід-
жень даних інших, суміжних дисциплін, зокрема 
культури, соціології, історії тощо. Особливого зна-
чення такий інтегративний підхід набуває для 
характеристики системи харчування, яка є тісно 
пов'язаною із побутом та культурою відповідного 
етносу, що зумовлює інтердисциплінарний харак-
тер такого дослідження.

Мета статті. Метою статті є характеристика 
фахової мови кулінарії як одного з важливих фе-

номенів лінгвокультурології, вербалізованого за 
допомогою мовних знаків. Аніліз проведено на 
основі німецької мови і він передбачає декілька 
ключових завдань, а саме: тлучання суті понят-
тя «фахова мова кулінарії», розуміння поняття 
«лінгвокультурологія», демонстація способів вер-
балізації кулінарних понять тощо.

Виклад основного матеріалу. Розвиток су-
часного мовознавства тісно переплетений з та-
кими галузями знань, як культурологія, психо-
логія, соціологія тощо. У центрі лінгвістичних 
досліджень сьогодні так чи інакше стоїть люди-
на як окрема особистість, група людей чи етнос, 
у житті яких виділяють певні знакові сфери іс-
нування, лінгвістичне втілення яких і становить 
інтерес лексикологічних студій. Гастрономічний 
код культури задіяний в обрядах різних типів, 
він супроводжує граничні моменти життя люди-
ни у суспільстві, марковані відповідним ритуа-
лом, пов’язаним з їжею [4, с. 14]. Базовими сфе-
рами етнокультури А.М. Приходько визначає 
серед іншого і національні гастрономічні уподо-
бання (їжа, напої) [12, с. 32].

У своєму дослідженні основоположним вва-
жаємо трактування поняння «лінгвокультуроло-
гія» В.В. Воробйовим, який визначає її як «комп-
лексну наукову дисципліну синтезуючого типу, 
яка вивчає взаємозв’язок й взаємодію культури 
й мови у її функціонуванні та віддзеркалює цей 
процес як цілісну структуру одиниць у єдності 
їх мовного і позамовного (культурного) змісту за 
допомогою системних методів з орієнтацією на 
сучасні пріоритети» [6, с. 36–37]. В лінгвокульту-
рологічних дослідженнях культура і мова виво-
дяться на рівнозначний рівень, де «культура ро-
зуміється як зміст, а мова – як форма існування 
цього змісту» [1, с. 9].

Лексика фахової мови кулінарії входить до 
складу базових одиниць будь-якої мови, оскільки 
вона відображає суттєві аспекти людського бут-
тя. Фахова мова кулінарії – це сукупність мовних 
засобів, використовуваних у кулінарній сфері 
для успішної комунікації серед фахівців цієї га-
лузі, це природна мова з широким входом у за-
гальновживану лексику, дуже низьким ступенем 
абстрактності та обмеженою кількістю термінів.

Кулінарія (лат. culina – кухня) як важли-
ва складова культури споживання бере участь 
у формуванні культурних цінностей (манера по-
ведінки за столом, мода на певні продукти чи 
страви, правильна комбінація напоїв зі страва-
ми). Така реалія як їжа не лише інформує про 
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побут народу, але й завдяки номінації засвідчує 
зміну лінгвістичних тенденцій, зумовлених як 
власне лінгвальними, так і екстралінгвальними 
чинниками. Як одна зі знакових сфер людсько-
го буття, яка завдяки своїй естетичній складовій 
забезпечує не лише фізичне, але й духовне задо-
волення людських потреб, кулінарія нерозривно 
пов'язана з мовою, завдяки якій вербалізуються 
кулінарні реалії, процеси та властивості. 

Між кулінарією та лінгвістикою існує чима-
ло спільного: з одного боку, кулінарія як нова 
наукова дисципліна потребує впорядкованої 
метамови, яка б забезпечила порозуміння між 
представниками різних дисциплін, з іншого, – 
можемо говорити про існування кулінарної лінг-
вістики, оскільки є багато кулінарних галузей, 
які з лінгвістичної точки зору є проблемними, 
і тому їх дослідження логічно проводити з по-
гляду кулінарії [14, с. 199]. Як їжа, так і мова 
творяться шляхом побудови більших одиниць 
з менших складників: страва складається з окре-
мих інгредієнтів, мова складається з синтаксем, 
лексем, морфем тощо [13, с. 4].

Лексика їжі, її характеристики та дії або ста-
ни, пов'язані із здобуванням, приготуванням 
та споживанням, формують особливе лінгвістич-
не середовище. Лексичні одиниці, які познача-
ють поняття їжі, – це особливий мікросвіт мови, 
який розкриває характерні особливості відо-
браження картини світу [3, с. 91], тому інтерес 
лінгвістів викликає тематична структура фахо-
вої мови кулінарії, семантичні особливості кулі-
нарної лексики, системні зв'язки між елемента-
ми семантичних угруповань кулінарних лексем 
та особливості їх функціонування, особливо у ку-
лінарних рецептах як виразниках фахових тек-
стів у цій галузі.

Оскільки семантична структура кулінарної 
лексики характеризується загальновживаністю, 
безпосереднім зв’язком з реальною дійсністю, 
відзначається різноманітністю походження, ши-
ротою смислового обсягу, широкими синтагма-
тичними зв’язками, вона належить до ядерної 
частини будь-якої мови. Лексика на позначення 
їжі є однією із найбільш стійких у діахронічному 
плані лексико-семантичних категорій сучасної 
мови. Кулінарні лексеми об'єднуються в єдину 
систему з різностороннім описом її компонен-
тів, специфікою розвитку та з особливою роллю 
у процесі формування системи національної 
мови загалом.

Гастрономічні уподобання німецького наро-
ду, які вербалізуються у лек-сичних та фразео-
логічних одиницях, дають змогу сформулювати 
певні фундаментальні культурні характеристи-
ки німецької нації [9, с. 1]. Все, що відбувається 
з народом, відображено в мові, адже вербальні 
знаки зберігають і передають інформацію про 
побут нації, особливості її культури харчування, 
що сприяє семіотичній інтерпретації простору 
повсякдення [2, с. 23]. Національна кухня – це 
культурний код нації, окрема знакова система 
всередині культури, проекція якої на знаки мови 
є фрагментом національної мовної картини світу 
[11, с. 118]. Опираючись на розуміння картини 
світу сучасними лінгвістами [7, с. 17], кулінарну 
картину світу розуміємо як знання та уявлення 
про кулінарну сферу, впорядковані у людській 

свідомості за допомогою категорій мови та верба-
лізовані відповідними лінгвістичними одиниця-
ми. Таким чином кулінарна картина світу є од-
нією з важливих складових національної мовної 
картини світу, яка «виражає етнокультурну спе-
цифіку соціуму» [10, с. 92].

Вербалізація кулінарної лексики здійсню-
ється за допомогою номінативних засобів мови. 
Найменування, пов'язані із кулінарією, займа-
ють значну час-тину у мові будь-якого народу, 
тому лексеми харчової семантики становлять 
особливий інтерес з точки зору лінгвістичного 
дослідження. Фахову мову кулінарії складають 
лексичні одиниці, контрастні за походженням 
та за відношенням до активно-пасивного складу 
словника, які становлять єдину лексичну полі-
систему. Кулінарні одиниці утворюють складну 
та неоднорідну в структурному та семантичному 
плані лексичну парадигму, компонентам якої 
притаманні лексико-семантичні та парадигма-
тичні відношення. Неоднорідним є також морфо-
логічний склад фахової мови кулінарії: з одного 
боку, вона має чітко виражений номінативний 
характер, з іншого, – вона також репрезентована 
словами, в яких закладена певна динаміка по-
дій, відповідно, лексична кулінарна система є та-
кож семантичною сферою, вербальні компоненти 
якої утворюють поетапну хронологічну ситуацію, 
що закладена у людській свідомості та вербалі-
зована лексичними засобами: попередня оброб-
ка інгредієнтів (abschuppen, schälen), механічна 
обробка інгредієнтів (reiben, schneiden), термічна 
обробка інгредієнтів (backen, kochen), доведен-
ня до смаку (salzen, würzen), презентація страв 
чи напоїв (servieren, verfeinern), споживання їжі 
(essen, trinken). 

Кулінарна лексика органічно вплетена 
у систему німецької мови як окрема мікро-
система із притаманними їй лексичними, се-
мантичними та структурними особливостями, 
проте вона розвивається та функціонує за за-
гальними принципами національної мови. 
Німецька фахова мова кулінарії вирізняється 
чисельними прикладами полісемії та поліномі-
нації, що пояснюється її широким входженням 
у систему загальновживаної мови, а також тен-
денцією до основоскладання, що, з одного боку, 
притаманне німецькій мові загалом, а з іншо-
го, – кулінарна лексика характеризується дета-
лізацією і часто складне слово – це скомпресо-
ваний міні-рецепт: Geflügeleinmachsuppe – суп 
(назва страви), з птиці (інгредієнт), належить 
до густих супів, оскільки приправлений базо-
вою підливою для загущення соусів, супів (спо-
сіб приготування). Властивою для кулінарної 
лексики є також розвинена синонімічність, яка 
часто проявляється у такому її варіанті як те-
риторіальна дублетність, оскільки кулінарні 
реалії є здебільшого явищами універсальними, 
притаманними практично кожному локально-
му діалекту, але функціюють у різному фоне-
тичному та графічному оформленні: деруни – 
Kartoffelknödel (süddeutsch), Kartoffelküchlein 
(schweizerisch), Plinse (ostmitteldeutsch), 
Reibekuchen (rheinisch), Reiberdatschi 
(bayrisch), Reibeplätzchen (westfällisch). Фахо-
ва мова кулінарії має ієрархічну структуру, 
оскільки вона поділяється на лексико-тематич-
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ні групи, які, в свою чергу, розпадаються на 
низку макро- та мікрогруп, демонструючи та-
ким чином тенденцію досліджуваної лексичної 
єдності до структурної організації. 

За термінологією А. Вежбицької, їжа є “між-
мовним лексичним поняттям, уні-версально 
лексикалізованим, а також наявним у всіх ет-
нокультурних спільнотах” [4, с. 381].  Кулінарна 
лексика відображає елементи культури етносу, 
тому вона виявляє національно-культурну спе-
цифіку, за допомогою якої можна ідентифіку-
вати ментальні ознаки відповідної культурної 
спільноти. Повсякденне харчування, а відповід-
но і пов'язана з ним лексика, може стати одним 
із важливих індикаторів національної прина-
лежності. Їжа певною мірою відбиває етнокуль-
турну ідентичність [8, с. 8]. 

Висновки і пропозиції. Фахова мова куліна-
рії вербалізується у лінгвістиці у вигляді лексич-
них одиниць, які утворюють структуровану лек-
сичну систему, що належить до основної частини 
лексики кожної нації. Лінгвістична репрезентація 
культури харчування виявляє базові стереотипи 
нації і через це, зокрема, становить особливий інте-
рес дослідження для лінгвістів. Масив гастронімів 
німецької кухні є колоритним і цікавим фрагмен-
том національно-мовної картини світу. Кулінарна 
лексика органічно вплетена у систему німецької 
мови як окрема мікросистема. Перспективним для 
дослідження вважаємо залучення до аналізу фа-
хової мови кулінарії даних з історії (для визначен-
ня мотиваційної бази гастронімів), географії (для 
встановлення ролі топонімічних елементів у кулі-
нарних назвах) та інших суміжних наук.
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