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МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ “HOSPITALITY” В РОМАНІ 

ДЖЕЙН ОСТІН «АРГУМЕНТИ РОЗУМУ» 
 

У зв’язку з бурхливими політичними та соціальними змінами, що відбуваються на арені світових відносин та в 

Британії зокрема, нового значення набуває дослідження концепту “Hospitality” в британській мовній свідомості, 

оскільки попередні дослідження та стереотипи, що склалися у світовій спільноті щодо національного характеру 

британців та значення гостинності в їх світогляді достатньо суперечливі, через що часто постає загроза виникнення 

хибних стереотипів щодо національного характеру британців та конфліктів, як особистісних, так і 

загальнонаціональних, на підґрунті непорозуміння. 

У статті розглядаються поняття концепту, підходи до його вивчення, види та зокрема способи ралізації 

лінгвокультурного концепту “Hospitality” в британській мовній свідомості в контексті короткого побутового 

роману Джейн Остін «Аргументи розуму». 
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«Концепт» як ключове поняття в становленні 

людського світогляду привернув увагу вчених 

ще на початку минулого століття. Тоді 

С.А. Аскольдову-Алєксєєву вдалося з’ясувати, 

що концепт є певним образом, що складається в 

уяві людини та здатен заміщувати собою 

декілька однорідних предметів у процесі 

мисленнєвої діяльності індивіда [1].  

Саме сутність концепту, тобто здатність 

людини аналізувати, порівнювати, групувати 

чи ототожнювати кілька понять, є базисом її 

розвитку, оскільки тісно пов’язана з її когні-

тивною  діяльністю. Такий зв’язок зумовлений 

загальноприйнятою ієрархією пізнання світу 

індивідом. Базові знання людина отримує шля-

хом фізичних відчуттів, за чим слідує цілісне 

сприйняття цих складових у їх сукупності; на 

основі яких далі формуються уявлення та 

поняття людини про середовище, у якому вона 

знаходиться [4]. 

Відповідно до сучасних досліджень «кон-

цепт» виступає в якості уявлення щодо сутності 

певного об’єкту чи явища, який задіюється в 

процесі мисленнєвої діяльності, а також містить 

в собі сукупність особистого досвіду людини, її 

знань та інформацію, здобуту людством у 

процесі пізнання світу взагалі.  

За С.Г. Воркачовим, концепт характеризується 

наявністю трьох складових: поняття, що передає 

визначення того чи іншого явища; образу, який 

фіксується у свідомості індивіда; та значення, що 

детермінується через етимологічні та асоціативні 

ознаки предмету чи явища [5]. 

На відміну від лексичного значення слова, 

яке є зафіксованим у словниках, концепт у 

мовленні використовується для позначення 

предмету, який виступає частиною світогляду 

мовця, тобто така дефініція може містити певні 

неточності щодо сутності предмету чи явища, 

проте вона є адекватною дійсності.  

Аби полегшити дослідження сутності концепту 

та систематизувати вже існуючий багаж знань, 

А.П. Бабушкин одним із перших запропонував 

класифікувати концепти за подібністю структур 

репрезентації того чи іншого явища. Так учений 

поділив концепти на: мисленнєві картинки, схеми, 

гіпероніми, фрейми, сценарії, інсайти та  

«калейдоскопічні концепти» [2]. 

Утім через багатогранність поняття 

«концепт» вченим так і не вдалося дійти до 

спільної думки щодо сутності цього феномену, 

а тому виникла ціла низка підходів до його 

вивчення: лінгвокультурний, лінгвокогнітивний, 

психологічний, психолінгвістичний, нейропси-

холінгвістичний, семантичний, логіко-понятій-

ний та логічний підхід [3]. Вони різняться не 

тільки за точкою зору стосовно сутності 

концепту, але й факторами, що виступають 

підґрунтям для його формування. 

Із метою ґрунтовного аналізу лінгвокуль-

турного концепту, який дозволяє визначити  

адекватні засоби його вербалізації, а також 

з’ясувати, який саме сенс вкладають в нього но-

сії певної культури та світогляду,  учені розро-

били два якісно відмінних підходи: 

відсистемний та відтекстовий. Сутністю 

відсистемного методу аналізу концепту є 

лексикографічний опис його мовних 

репрезентацій, що належать до його 

номінативного поля. Відтекстовий метод 
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передбачає розгляд функціонування концепту в 

художньому творі.  

Якщо аналізувати концепт «hospitality» за 

відтекстовим методом, то короткий побутовий 

роман Джейн Остін «Аргументи розуму» є од-

ним із тих літературних творів, у якому дослід-

жуваний концепт розкривається особливо ґрун-

товно, оскільки головні герої вимушені постій-

но переїздити через фінансові проблеми, у по-

шуках кращих кар’єрних пропозицій чи навпа-

ки подорожують задля здобуття нових вражень.  

На прикладі даного твору можна побачити, 

що в художньому дискурсі досліджуваний 

концепт реалізується здебільшого не завдяки 

своїм прямим деномінаціям, а через лексичні 

репрезентації, що знаходяться на периферії 

його номінативного поля.  

Так, найчастіше в романі концепт гостиннос-

ті реалізується завдяки фразеологічним зворотам 

та ситуативним номінаціям, що вказують на 

ставлення господаря до потенційного гостя, 

стосунки між ними, а також на емоції та почут-

тя, що виникають у обох сторін у процесі відві-

дування, наприклад:  

(1) «The following spring he was seen again in 

town, found equally agreeable, again encouraged, 

invited, and expected, and again he did not come; 

and the next tidings were that he was married»;  

(2) «The two families were so continually 

meeting, so much in the habit of running in and 

out of each other’s house at all hours, that it was 

rather a surprise to her to find Mary alone…»;  

(3) «They were received with great cordiality»; 

(4) «It had been a great disappointment to Mr 

Musgrove to find that no earlier day could be fixed, 

so impatient was he to shew his gratitude, by 

seeing Captain Wentworth under his own roof, 

and welcoming him to all that was strongest and 

best in his cellars»;   

(5) «He was to come to breakfast, but not at the 

Cottage, though that had been proposed at first; but 

then he had been pressed to come to the Great 

House instead, and he seemed afraid of being in 

Mrs Charles Musgrove’s way, on account of the 

child, and therefore, somehow, they hardly knew 

how, it ended in Charles’s being to meet him to 

breakfast at his father’s»;  

(6) «Captain Wentworth was come to Kellynch 

as to a home, to stay as long as he liked, being as 

thoroughly the object of the Admiral’s fraternal 

kindness as of his wife’s» [6].  

Також у романі зустрічалися такі  мовні репре-

зентації суб’єктів досліджуваного концепту, що 

виражені синонімічними концепту поняттями, як:  

 «Mrs Croft always met her with a kindness 

which gave her the pleasure of fancying herself a 

favourite, and on the present occasion, receiving 

her in that house, there was particular attention»;  

 «A degree of unexpected cordiality, 

however, in the welcome she received, did her 

good. Her father and sister were glad to see her, for 

the sake of shewing her the house and furniture, 

and met her with kindness»;  

 «He had always a home with us whenever he 

chose it; he was always welcome; he was like a brother»;  

 «It was a heartiness, and a warmth, and a 

sincerity which Anne delighted in the more, from 

the sad want of such blessings at home»;  

 «There was so much of friendliness, and of 

flattery, and of everything most bewitching in his 

reception there; the old were so hospitable, the young 

so agreeable, that he could not but resolve to remain 

where he was, and take all the charms and perfections 

of Edward’s wife upon credit a little longer» [6].  

Найменш численними мовними репрезента-

ціями концепту «гостинність» в романі є коло-

кації, що містять безпосередньо спільнокорене-

ві досліджуваному концепту лексико-семан-

тичні одиниці, а тому мають більш виражену 

когнітивну прикмету:  

 «There was so much of friendliness, and of 

flattery, and of everything most bewitching in his 

reception there; the old were so hospitable, the young 

so agreeable, that he could not but resolve to remain 

where he was, and take all the charms and perfections 

of Edward’s wife upon credit a little longer»;  

 «They had been all in lodgings together. Mrs 

Musgrove had got Mrs Harville’s children away as 

much as she could, every possible supply from 

Uppercross had been furnished, to lighten the 

inconvenience to the Harvilles, while the Harvilles 

had been wanting them to come to dinner every 

day; and in short, it seemed to have been only a 

struggle on each side as to which should be most 

disinterested and hospitable»; 

 «These were her internal persuasions: ‘Old 

fashioned notions; country hospitality; we do not 

profess to give dinners; few people in Bath do; 

Lady Alicia never does; did not even ask her own 

sister’s family, though they were here a month: and 

I dare say it would be very inconvenient to Mrs 

Musgrove; put her quite out of her way» [6].  
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Що ж до сталих виразів, що містять у собі 

лексичну репрезентацію концепту, то прикла-

дів таких лексико-семантичних одиниць у 

тексті роману зовсім не було виявлено. 

Варто зазначити, що в наведених прикладах 

для аналізу сутності концепту власне спільно-

кореневі слова та колокації, у яких вони вжива-

ються, є абсолютно рівнозначними за своєю 

значущістю, оскільки комплексний підхід до 

дослідження лексико-семантичних репрезента-

цій концепту допомагає розкрити позицію ав-

тора щодо гостинності, а також прослідкувати 

особливості реалізації лінгвокультурного 

концепту на початку ХІХ ст. – у епоху, що була 

описана в досліджуваному романі Джейн Остін 

«Аргументи розуму». 

Таким чином, на основі відтекстового 

аналізу  концепту «hospitality» можна зробити 

висновок, що в британській мовній свідомості 

під ним частіше за все розуміють доброзичливе 

ставлення до візитерів, забезпечення їх їжею та 

розвагами, а також створення комфортних 

умов їх перебування як частини ритуалу 

прийому гостей.  
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Karvatska Anastasiia  

LINGUISTIC MEANS OF REALIZATION OF THE CONCEPT “HOSPITALITY” IN THE CONTEXT OF JANE 

AUSTEN'S SHORT NOVEL “PERSUASION” 

In view of the turbulent political and social changes taking place in the arena of world relations and Britain in particular, the 

study of the concept “Hospitality” in the British linguistic consciousness is gaining ground, as previous researches and 

stereotypes that have developed in the world community regarding the national character of the British and the importance of 

hospitality in their worldview are quite controversial, which is why there is often a threat of false stereotypes about the national 

character of the British, and conflicts, both interpersonal and international, on the grounds of misunderstanding. 

The article deals with the notion of concept, approaches to its study, types and ways of realization of the linguo-cultural concept 

“Hospitality” in British linguistic consciousness in the context of Jane Austen's short novel “Persuasion”. 

Keywords: concept, mental activity, lexicographic description, nominative field, linguistic representations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


