
243

Закарпатські філологічні студії

УДК 811.111:81’27:304
DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2019.12.47

СУБКУЛЬТУРА В КОНЦЕПЦІЇ СТЮАРТА ХОЛЛА

SUBCULTURE IN VIEW OF STUART HALL’S CONCEPTION

Любимова С.А., 
orcid.org/0000-0001-7102-370Х

кандидат філологічних наук, доцент,
докторант кафедри англійської філології, перекладу та філософії мови 

імені професора О.М. Мороховського
Київського лінгвістичного університету

Стаття присвячена висвітленню концепції субкультури в лінгвокультурному аспекті на основі дослідження відо-
мого соціолога культури й масової комунікації Стюарта Холла. У роботі представлено дослідження субкультури 
хіпі, чиї переконання, погляди на життя й поведінку протилежні загальноприйнятим стандартам середнього класу 
американського суспільства.

Для субкультури притаманна своя система цінностей, установок, способів як соціальної, так і мовної поведінки. 
Субкультурні атрибути, ритуали, а також цінності, хоча й пов’язані з панівною культурою, відрізняються від остан-
ньої. Мова є тим атрибутом для субкультури, що відокремлює та зберігає межі субкультурних угрупувань. Зв’язок 
між соціальним устроєм і мовою субкультур підкреслював Стюарт Холл. Для розуміння світогляду, що відбивається 
в мові субкультури, необхідно розкрити й інтерпретувати значення змісту того, що становить їхній спосіб життя. Хіпі 
протестують проти різного роду зіткнень, політики індивідуалізму й лютої конкуренції, зразкової моделі успішного 
американця та прагнення американського споживчого суспільства. Мова хіпі є еклектичним набором фраз, запо-
зичених з ідіоматичної мови богеми, сексуальних меншин і декласованих груп. Ідеологія хіпі відображена в гаслах, 
що закликають відмовитися від цінностей споживчого суспільства та вибрати індивідуальний життєвий шлях. Дис-
кредитація матеріальних цінностей і відмова від призначеного шляху метафорично представлена в закликах хіпі. 
Семантика численних зворотів сленгу хіпі, що залишилася в американському варіанті англійської мови, підкреслює 
зосередженість хіпі на своєму внутрішньому світі. Протидія домінуючій культурі розповсюдженню субкультури не 
може спинити неминучій вплив субкультури на мову молодого покоління етносу.

Ключові слова: субкультура, домінуюча культура, Стюарт Холл, хіпі, сленг. 

The article is devoted to the study of a subculture in its cultural and linguistic manifestations. The study is based on 
the work of Stuart Hall, a famous sociologist of culture and mass communication, who studied hippie subculture from 
the position of relativism. In this view, a subculture presents a unique example of historical variability of cultural and linguistic 
meanings, their situational conditioning. The paper presents a research of a hippie subculture, whose beliefs, views on life 
and behavior were opposed to ethical and esthetic standards of American middle class. A subculture is determined by its 
own system of values, attitudes, ways of social and verbal behavior. Subcultural attributes, rituals, and values, although 
associated with a dominant culture, differ from the latter. The speech acts and language habits, attributed to a subculture, 
separate a subcultural group from the rest of society and preserve its limits. Stuart Hall emphasized the relationship 
between the social structure and the language of subcultures. To understand the worldview of members of a subculture, 
reflected in their language, it is necessary to discover and interpret the meaning of values that constitute their way of life. 
Hippies protested against all sorts of collisions, the politics of individualism and fierce competition, an exemplary model 
of a successful American citizen and striving for material values of American consumer society. Hippie’s language is 
an eclectic set of phrases borrowed from declassed groups and sexual minorities. The hippie ideology manifests in slogans 
calling for abandonment of values of a consumer society and choosing an individual path in life. Discrediting of material 
values and the refusal from intended life mode is metaphorically represented in hippies’ slogans. The semantic meanings 
of numerous idioms of hippies’ slang, left in the American variant of the English language, emphasize the concentration 
of hippies on their inner world. Confrontation of a dominant culture with a subculture cannot stop the inevitable influence 
of subcultural values on the language of a young generation.

Key words: subculture, dominant culture, Stuart Hall, hippies, slang.

Постановка проблеми. Скерована принципом 
антропоцентризму, сучасна лінгвістика встанов-
лює міждисциплінарні зв’язки із суміжними нау-
ками задля вирішення глобального питання, яке 
Е. Бенвеніст виразно позначив «людина в мові» 
[1, с. 298]. Такий напрям позначився на зростанні 
інтегративних галузей у мовознавстві, таких як 
лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, етно- 
й соціолінгвістика. Лінгвокультурологія – «інте-
граційна галузь знань, що вбирає в себе результати 
досліджень у культурології та мовознавстві, етно-

лінгвістиці й культурній антропології» [5, с. 32], 
вивчає функціонування мови в єдності мовного 
й культурного змісту одиниць дослідження за 
допомогою системних методів з орієнтацією на 
сучасні пріоритети, суспільні цінності та норми 
культури. 

Культура в широкому сенсі складається із 
«цінностей, значень і символів» [7, с. 275], що 
поділяє суспільство. Культура (від латинського 
cultura – виховання, освіта, розвиток) стає 
об’єктом дослідження тільки з 19 століття, коли 
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це слово  позначало «загальна станова належність 
чи звичка розуму». Згодом поняття «культура» 
стало сприйматися як «спосіб життя, матеріаль-
ний, інтелектуальний в духовний світ» [8, с. 14].

Гетерогенність суспільства, яке складається 
з класів, страт та інших груп, зумовлює різнома-
нітність способів життя й духовних цінностей, що 
відрізняються від більш широкого поняття куль-
тури. Спільність людей, чиї переконання, погляди 
на життя й поведінку відмінні від загальноприй-
нятих або приховані від широкого загалу, назива-
ють субкультурою. Для субкультури притаманна 
своя система цінностей, установок, способів як 
соціальної, так і мовної поведінки. Субкультурні 
атрибути, ритуали, а також цінності, хоча 
й пов’язані з панівною культурою, відрізняються 
від останньої. Мова є тим атрибутом для субкуль-
тури, що відокремлює та зберігає межі субкуль-
турних угрупувань. Сленг, як прийнято називати 
комунікативні вияви неформальних елементів 
у мові соціальних, професійних та інших угрупу-
вань, відіграє роль визначення належності певній 
субкультурі та відокремлення від панівної куль-
тури більшості. Робота присвячена висвітленню 
субкультури хіпі в лінгвокультурному аспекті. 
Теоретичною основою роботи є дослідження 
відомого соціолога культури й масової комуніка-
ції Стюарта Холла (Stuart Hall, 1932–2014).

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Безперечний зв’язок між мовою, сус-
пільством і культурою відзначено ще 
в працях В. Гумбольдта, А. Потебні, А. Мейє, 
Е. Бенвеніста. Натепер існує багато праць, які 
присвячені опису національної мови, що нероз-
ривно пов’язана з національною ідентичністю 
і культурою (Н. Арутюнової, А. Вежбицької, 
С. Воркачова, В. Карасика, Т. Радзієвської, 
О. Селіванової). Також з’явилося багато дослі-
джень сленгу, який визнається соціально від-
окремленою формою існування в суспільстві 
(О. Білецька, О. Горбач, Л. Ставицька, С. Мартос, 
С. Пиркало, В. Хімік, В. Хомяков, А. Швейцер). 
Сленг уважається нестійким розмовним варі-
антом національної мови, що залежить від 
популярності угрупування, яке використовує 
сленг [4, с. 111]. Дослідники зазначають, що 
субкультура не є абсолютно ізольованим утво-
ренням. Вона проникає і взаємодіє з літератур-
ною мовою, впливаючи на останню [2, с. 158]. 
Молодіжний сленг є одним зі складників про-
цесу розвитку мови, його поповнення й різно-
маніття. Попри певні здобутки в дослідженні 
молодіжного сленгу, недостатньо висвітленими 
залишаються проблеми впливу субкультур 

на національну мову та культуру і тривалість 
використання сленгу наступними поколіннями.

Постановка завдання. Мета роботи – роз-
глянути особливості американської субкультури 
хіпі, яка була однією з найвідоміших субкультур 
не тільки в Сполучених Штатів, а й у світі. Сленг 
як мовний прояв субкультури йде в ногу з часом, 
швидше реагує на будь-які зміни в житті країни 
й суспільства, ніж національна мова. Прикладом 
такого реагування на політичні негаразди в країні 
є мова та загалом культура хіпі. 

Виклад основного матеріалу. Зв’язок між 
соціальним устроєм і мовою субкультур підкрес-
лював Стюарт Холл. Засновник відомого центру 
сучасних досліджень із культурології в Бірмінгеме 
(Centre for Contemporary Cultural Studies) роз-
ширив сферу культурологічних досліджень, що 
спрямовані на висвітлення соціальних проблем. 
С. Холл підтримував і сприяв поширенню нових 
ідей, пов’язаних із роботами французьких теоре-
тиків, таких як Фуко й Сартр. 

С. Холл наголошував на політичному й ідеоло-
гічному характері культури. Він називав культуру 
виміром усього життя людини. Науковець ува-
жав, що кожна культурна практика існує в мате-
ріальному вигляді, водночас є символом сенсу 
та цінності в культурі [7, с. 153]. Інтерпретуючи 
культурну інформацію, людина відчуває вплив 
з боку домінуючої культури. Найбільш яскраво 
виражена розбіжність домінуючої культури й суб-
культур у мові її представників, яка є не тільки 
засобом, що забезпечує спілкування, а й утілен-
ням самої субкультури. 

С. Холл розглядав функціонування мови під 
впливом інституціональних чинників, таких як 
політика та економіка. Науковець уважав попу-
лярну культуру, суб- і контркультуру засобами 
дослідження соціальних процесів, які безперервно 
відбуваються в багатонаціональному суспільстві. 
Субкультури, такі як хіпі, мають власні символи, 
цінності, переконання, установки та прагнення, 
що становлять істотний зміст їхнього буття. Щоб 
зрозуміти світогляд окремої групи, її мову, необ-
хідно розкрити й інтерпретувати значення змісту 
того, що становить її спосіб життя [7, с. 147].

Методологічною настановою С. Холла був 
релятивізм, з погляду якого субкультура є своє-
рідним прикладом історичної мінливості культур-
них і мовних систем, їх ситуативної зумовленості 
й замкнутості. Науковець вивчав культуру хіпі 
зсередини, з точки зору представників цієї суб-
культури. Метою С. Холла було описати симво-
лічний спосіб самовираження хіпі, що стосується 
всіх аспектів життя хіпі: їхньої мови, стилю життя 



245

Закарпатські філологічні студії

й одягу. Їхній спосіб самовираження суперечив 
загальноприйнятим стандартам середнього класу 
американського суспільства, що досі вважається 
за зразок правильного й законного, а тому під-
тримується в домінантній культурі. Субкультура 
хіпі була невеликою часткою «неправильності» 
в масі слушного американського суспільства: “… 
an island of deviant meanings within the sea of its 
society” [7, с. 148]. Міцно об’єднане цінностями 
й соціальними установками, що забезпечують 
визнання та схвалення, американське суспільство 
нерозривно зв’язує індивіда з панівною куль-
турою. Хіпі асоціювали себе з тою групою, яку 
«нормальне» суспільство таврує як людей із від-
хиленнями, з тими, що вийшли за межі умовнос-
тей суспільної системи. Спільність поглядів і спо-
сіб життя зміцнює їхнє угрупування.

Виникає субкультура хіпі в 60-ті роки мину-
лого століття, в період соціального неспокою, 
пов’язаного з рухом за громадянські права та про-
тестом війні у В’єтнамі. З 1968 року, що позна-
чений убивством Мартіна Лютера Кінга й пар-
тійним з’їздом кандидатів на посаду президента 
(Democratic Convention in Chicago), субкультура 
хіпі проникає в моду, музику, стиль життя молоді, 
стає авангардом молодіжної культури.

Субкультура хіпі вбирає в себе елементи схід-
них культур, їхню філософію, в якій підтриму-
ється рішення на користь більшості, пасивне 
спостерігання замість активної життєвої позиції 
Заходу [7, с. 154–155]. Цінуючи простоту життя, 
хіпі намагаються поєднати сільську простоту 
й сучасність. Субкультура хіпі – це протест проти 
різного роду зіткнень, політики індивідуалізму 
і лютій конкуренції, зразкової моделі успішного 
американця та прагнення американського спо-
живчого суспільства [7, с. 157]. 

Порівнюючи американських і британських 
хіпі, С. Холл визнає, що бідність американських 
хіпі удавана. Жебрання хіпі на вулицях забезпе-
ченої Америки справляло сильне враження на 
представників середнього класу. Стиль амери-

канських хіпі був неохайним, дивакуватим та екс-
центричним, але невимушеним. Головні атрибути 
стилю хіпі – яскраві шалі, штани кльош, стрічки 
на голові, мокасини. Зовнішні прояви пов’язують 
субкультуру хіпі з культурою американських 
індійців, від яких хіпі перейняли також індійську 
традицію вживати галюциногени. Для хіпі куль-
тура американських індійців символізувала про-
стоту існування в суспільстві, де панує достаток 
і технологічний прогрес. Індійці належали до 
незаможної та соціально незахищеної категорії 
американського суспільства, що позбавлена спри-
ятливих умов проживання. С. Холл уважає хіпі 
прихованою стороною «американської мрії», що 
виникла з тієї ж ідеї – бути вільним [7, с. 152–154]. 

Мова хіпі, як визнає С. Холл, є еклектичним 
набором фраз, запозичених у культурі негрів, 
з джазової культури, ідіоматичної мови богеми, 
наркоманів, гомосексуальних меншин. С. Холл 
підкреслює дві основні граматичні риси жаргону 
хіпі: часте використання прийменників і тривалої 
форми теперішнього або теперішнього неозначе-
ного часу дієслова, що підкреслює екзистенціаль-
ний характер мови хіпі.

Вражаюча несхожість мови хіпі й молоді 
60-х років 20 століття більш за все виявляється 
в семантиці, що зумовлено світоглядом і стилям 
життя хіпі. Одна й та сама лексична одиниця 
виражає різні значення в розмовному варіанті 
молоді 60-х років та у мові хіпі [6, с. 13], що пока-
зано в таблиці 1.

Сленг молоді домінуючої культури над-
звичайно орієнтований на суспільний статус. 
Основними темами для розмов були вечірки, 
музика, мода, досягнення. Сленг сповнений вира-
зами, пов’язаними з матеріальними цінностями 
і грошима. На відміну від молодіжного сленгу 
домінуючої культури, сленг хіпі показує повну 
відсутність ідіом, пов’язаних із матеріальними 
цінностями [7, с. 108–110]. Сленг хіпі поширю-
вався в усній формі насамперед через нелегальні 
радіостанції. Основною ознакою сленгу хіпі 

Таблиця 1
Молодіжний сленг і сленг хіпі

Лексична одиниця Значення для молоді 1960-х років Значення для хіпі
blow your mind сподобатися (про платівку, людину, річ) отримати дивний досвід
Bogart завдавати болю, ранити, ображати скрутити цигарку з марихуани
digger лідер комуна хіпі в Сан-Франциско
happening гарна вечірка спонтанне зібрання хіпі
strung out стривожений, схвильований залежний від наркотиків
taste зразок, проба опробування наркотику під час його покупки
turn on викликати інтерес уживати наркотики
uptight дуже гарний загальмований (про психіку)
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був його неясний, невизначений характер, який 
допускає двояке тлумачення. Іноді значення слів 
можливо інтерпретувати тільки в певному кон-
тексті [6, с. 133]. 

Як відзначають, багато ідіом зі сленгу хіпі 
збережено в розмовному стилі американського 
варіанта англійської мови [6, с. 133]. Наприклад, 
bad scene (неприємності), bent out of shape (роз-
лютитися, розпалитися), bummer (облом), uptight 
(напружений), cop out (никнути відповідаль-
ності), rip off (обібрати), space out (відключитися), 
hang-up (проблема), freak-out (нервовий зрив), flip 
out (розлютуватися) використаються дотепер. 
Помітна тема емоційного збудження в семантиці 
цих ідіом. 

Виклик хіпі Do your own things, що виражає 
життєве кредо хіпі, визначає вільність від будь-
яких забобонів та обмежень. Цей заклик визначав 
не тільки зовнішні ознаки свободи, як-от: розпу-
щені волоси, пов’язані стрічкою, а й відмову від 
усіх міщанських забобонів. Він містить нагальне 
та безкомпромісне рішення хіпі звернутися до 
глибин своєї душі. Do your own things – це мета-
фора подорожі до свого внутрішнього світу, до 
потаємних бажань і потреб, які хіпі ставили вище 
за матеріальні потреби [7, с. 167]. 

Прецедентний заклик хіпі Tune in, turn on, 
and drop out можна перекласти як Отямся, здриг-
нися й покинь усе (переклад наш – С. Л.). Автором 
цієї фрази є Тімоті Лірі (T. Leary) – американ-
ський письменник і психолог, який набув великої 
популярності за часи хіпі. Цей вираз викорис-
тався в медійному дискурсі, де він мав значення 
налаштуватися на певний канал комунікації. 
Кожне словосполучення цієї фрази, як зазначає 
С. Холл, є певним наказом і прихованою мета-
форою. Tune in використано в значенні прийти 
в себе та приготуватися до нового життя. Мається 
на увазі, що люди використають не один канал 
комунікації й нерідко використають не той канал, 
що потрібен для отримання правдивих повідо-
млень. Якщо людина налаштує свій канал при-
йому інформації правильно, то зможе отримувати 
правильні послання зі свого внутрішнього світу. 
Вираз turn on має значення розширити діапазон 
сприйняття світу. У метафоричному сенсі turn 
on означає переключитися на інше, справжнє 
життя, безповоротно змінити міщанський життє-
вий шлях на свій, суто індивідуальний. Значення 
drop out є найскладнішим. У прямому сенсі вираз 
означає, що хіпі повинні відректися від міщан-
ських цінностей середнього класу, відмовитися 
від стилю життя, що зумовлений працею та спо-
живанням, спрямований на отримання визнання 

й високого становища в суспільстві. Матеріальні 
цінності споживчого суспільства дискредитовані 
в системі цінностей субкультури хіпі. Той, хто 
належить до цієї субкультури, «випадає» із сус-
пільної системи, для якої основними орієнтирами 
є сім’я, освіта й кар’єрне зростання. Але фраза 
drop out має й інше, більш прозоре, значення. 
Воно позначає декласовану особистість, людину, 
яка свідомо поставила себе поза суспільством чи 
покинула курс навчання, тому що вважає тради-
ційне навчання некорисним і неважливим. Отже, 
ця фраза ідентифікує хіпі як декласовану соці-
альну групу, але це ототожнення є символічним, 
тому що більшість хіпі належали до середнього 
класу. Якщо вони кидали навчання, то причиною 
була не відсутність коштів на освіту, ні неможли-
вість опанувати програму навчання, а тільки сим-
волічна незгода з культурою того класу, до якого 
вони належали. «Кинути все» для хіпі має зна-
чення символічної відмови від уготованого шляху 
для їхнього покоління. Деякі хіпі жили не на 
території університетів, а поодаль від адміністра-
ції та професорів, але продовжували навчання. 
Інші хіпі були активними супротивниками війни 
у В’єтнамі та відмовлялися брати участь у цій 
війні, тому кидали навчання в університетах на 
знак протесту [7, с. 150–151]. 

Символічною для субкультури хіпі є мета-
фора global villige. Це словосполучення означає, 
що перша стадія розвитку капіталізму, для якої 
притаманні уривчасті взаємини та індивідуа-
лізм, закінчилася. Наступна стадія – це розвиток 
міжкультурних засобів масової інформації, що 
об’єднує людей незалежно від культури, класо-
вої належності, географічної та часової віддале-
ності. Духовне єднання і прихильність до свого 
угрупування – це основні риси субкультури хіпі. 
Поняття любові для хіпі не обмежується сексу-
альною вседозволеністю, що само по собі є про-
тестом проти репресивних табу середнього класу, 
які стосуються сексуальних відносин. Любов для 
хіпі має всеохопний характер, доброту й чуй-
ність, повагу до особистих відносин між людьми, 
повагу до всіх і кожного, до всього людства. 
Створений хіпі слоган Zap them with love (Убий 
їх любов’ю – переклад наш) заперечує відомий 
у часи війни у В’єтнамі заклик американських 
льотчиків убити в’єтнамців (Zapping the Cong) 
[7, с. 158–159]. 

Хіпі наголошують на відвертості й виразності 
своїх почуттів і бажань, що протистоять закри-
тості панівної в американській культурі. Так як 
майбутнє не визначене, хіпі закликають до негай-
ного та невідкладного задоволення своїх потреб 
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і насолод тут і зараз. Хіпі сприймають життя як 
спонтанну серію випадків і подій, які потребують 
негайного втручання й вільно вираженої реакції 
на ці події [7, с. 160]. Така концепція хіпі збіга-
ється з гедоністичними імперативами американ-
ського суспільства отримувати задоволення, уни-
каючи небажаних дій.

С. Холл помічає виборчу спорідненість між 
стилем мови субкультури хіпі та особистісними 
проблемами, що виникають в епоху кібернетиза-
ції і глобалізації світового суспільства. Стиль хіпі, 
їхня мова й образи стали символом життєвої сили 
людини та її чуйності. Глибоко чуттєві, суб’єктивні 
цінності хіпі вступають у протидію з деперсоналі-
зацією постіндустріального суспільства [7, с. 166–
167]. Субкультура хіпі – це культурний бунт проти 
постіндустріального суспільства.

Висновки. Бажаючи вирватися з оточення 
американського споживчого суспільства, 
зв’язаного ідеологією матеріального добробуту, 
хіпі намагалися протидіяти системі будь-яким 
методом, іноді незаконним. Хоча, як зазна-
чає С. Холл, протистояння хіпі буржуазним 
цінностям було утопічним, приклад хіпі пока-
зує, що матеріальні блага не замінять потягу 
людини до волі та свободи самовираження, що 
помітно в мові хіпі. Семантика численних зво-
ротів сленгу хіпі, що залишилася в американ-
ському варіанті англійської мови, підкреслює 
зосередженість хіпі на своєму внутрішньому 
світі. Протидія домінуючої культури розповсю-
дженню субкультури не може спинити немину-
чій вплив субкультури на мову етносу, насампе-
ред молодого покоління.

Таблиця 2
Система культурних опозицій за С. Холлом

Домінуюча культура Субкультура хіпі
straight hippie 
affluent poor
advantaged disadvantaged 
white Indian
urban-industrial pastoral or urban arcadian 
sophisticated simple
knowing naive
adult child
male/female youth
masculine feminine
genital “polymorphous perverse” 
work play
pain pleasure
postponement of gratification immediacy, the “existential now”
anxious relaxed
linear logic metaphorical or analogical logic
word image
power love
individual communal
force flower
orderly spontaneous
planned unorganized
routine anarchic
instrumental expressive
clean scruffy
society self
body mind
reason empathy
objective personal
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У статті досліджено концепт ЇЖА у творчому доробку англійського письменника ХІХ століття Чарльза Діккенса на 
матеріалі твору «Різдвяна пісня в прозі». Окреслено коло мовознавців, які займаються питаннями концептуальної 
лінгвістики, акцентовано увагу на вагомому внеску сучасних зарубіжних і вітчизняних науковців в означену проблему. 

Проаналізовано особливості письменницького творчого підходу до підбору лексем на позначення концепту 
ЇЖА. Досліджено типологію семантичних співвідношень вищеназваного концепту в прозовому тексті. Виокремлено 
вербальні засоби концепту ЇЖА в художній мові письменника, узагальнено репрезентативні номінації за семанти-
кою. Виділено 7 тематичних груп: найменування продуктів; найменування спецій і солодощів; найменування овочів 
і фруктів; найменування посуду для їжі, столових приборів та іншого кухонного начиння; найменування напоїв 
і посуду для напоїв; найменування приміщень, пов’язаних із прийняттям їжі; найменування професій, пов’язаних із 
приготуванням їжі. Запропоновано авторську класифікацію номінацій концепту ЇЖА.

Доведено, що різні за характером найменування й опис означеного концепту не лише деталізують певні риси 
характеру літературних персонажів, а і є фоном усіх описаних письменником подій. Лексеми з означеною семанти-
кою переплітаються і взаємодіють одна з одною, що сприяє глибшому розумінню художньої природи літературного 
твору. Відзначено роль концепту ЇЖА як важливого текстотвірного елемента, що виконує змістову, стилістичну, 
емоційну й оцінну функції, є ідіостилістичним чинником творчого методу Ч. Діккенса. Результати аналізу художньої 
мови письменника демонструють особливості традиційної англійської кухні та підкреслюють національну спрямо-
ваність твору.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт ЇЖА, концептуальна картина світу, художній твір, художня кар-
тина світу, ідіостиль письменника.

The article investigates the concept ‘FOOD’ based on the materials of the novella “A Christmas Carol in Prose” 
written by Charles Dickens – English writer of the nineteenth-century. The circle of researchists dealing with the issues 
of cognitive linguistics was outlined; the significant contribution of modern foreign and domestic scientists has been noted 
to the identified problem. 

The author paid attention to the features of the creative approach to the selection of lexemes for ‘FOOD’ concept. 
Investigated the typology of semantic relations of the above-mentioned concept in prose text. The verbal means 
of the ‘FOOD’ concept in the artistic language of the writer have been distinguished, and representative nominations in 
semantics have been generalized. There are 7 thematic groups: names of products and cooked dishes; names of spices, 
flour, sweets; the name of vegetables and fruits; the name of dishes, cutlery, other kitchen utensils; name of drinks, 
tableware; the names of the rooms and activities associated with the meal; the names of the professions related to 
cooking. The author`s classification of `FOOD` concept nominations is offered.

It was proved that the names of the above-mentioned concept, different in nature, not only detail certain character traits 
of literary characters, but also act as the background of all the events described by the writer. Lexemes with expressed 
semantics intertwine and interact with each other so that it contributes to a deeper understanding of the artistic nature 
of a literary work. The role of the concept ̀ FOOD` as an important textual element performing semantic, stylistic, emotional 


