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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Прагманаративний підхід до вивчення мовних явищ у різножанрових 

текстах художнього дискурсу є одним із актуальних напрямів сучасних 

лінгвістичних студій. Вагомість аналізу сфери художнього дискурсу 

підтверджується посиленим зацікавленням проблематикою інтенціональності 

художнього тексту, зумовленої процесами взаємозв’язку мовних і мовленнєвих 

явищ у художній комунікації, багатовимірністю тексту в лінгвістичній, наративній 

та когнітивній поетиці. Комунікативні інтенції текстового адресанта (наратора) та 

їх лінгвальне вираження досліджено в текстах британської літературної 

автобіографії, зокрема її неожанру misery lit (mis lit, misery memoirs, misery porn), 

термін і тлумачення якого вперше використано в публікаціях британського 

журналу “The Bookseller”. Під misery lit розуміємо автобіографічні твори, у яких 

автор описує труднощі та випробування, пережиті в період власного дитинства. 

Це оформлені в літературні автобіографічні реколекції спогади, що ґрунтуються 

на зізнаннях письменників, які, переживши в дитинстві страхітливі травми, 

детально описують насильство в сім’ї, злидні, жорстокість, сексуальні домагання, 

інцест, алкогольну та наркотичну залежність. Неожанр misery lit привертає увагу 

переосмисленням і новим трактуванням філософських, політичних та естетичних 

засад сучасної цивілізації з погляду історичного досвіду. 

Комунікативні інтенції широкого дискурсного спектра викликають інтерес 

представників різних наукових напрямів: прагматики (Г. П. Грайс, Дж. Остін, 

Дж. Серль, П. Стросон), комунікативної граматики (Г. О. Золотова, Дж. Ліч), 

лінгвістики тексту (І. А. Бехта, Р. де Богранд, Н. С. Валгіна, В. Дресслер, 

І. М. Колегаєва, В. А. Кухаренко), психолінгвістики (О. О. Леонтьєв, 

О. М. Шахнарович), літературознавства (М. М. Бахтін). Комунікативні інтенції 

текстового адресанта (наратора), пов’язані зі структурою художнього 

висловлення, з його іллокутивною силою, розуміємо як комунікативну, 

прагматичну й психологічну настанову адресанта, що виявляється в мовленнєвій 

дії, через яку він психологічно впливає на адресата.  

Останнім часом лінгвісти досліджують роль інтенції в організації 

мовленнєвої діяльності (П. Коген, О. В. Падучева, Г. Г. Почепцов), поняття 

мовних стратегій (Т. ван Дейк, О. С. Іссерс, О. О. Селіванова), особливості 

мовної особистості (М. Бірвіш, В. І. Карасик, О. О. Потебня, Г. Штейнталь), 

інтенції адресанта (Н. Д. Арутюнова, В. З. Дем’янков, Ю. С. Степанов), способи 

презентації інтенцій у мовленні (Л. Г. Бабенко, Ж. Г. Ланда, М. Л. Пратт, 

Дж. Серль), мовленнєві акти та жанри (Ф. С. Бацевич, А. Вежбицька, 

В. В. Дементьєв, Т. В. Шмельова), класифікації й типології мовленнєвих актів і 

жанрів (В. В. Богданов, Д. Вундерліх, Дж. Остін, Дж. Серль, П. Стросон). Утім, 

досі відсутні студії, присвячені комунікативним інтенціям наратора в текстах 

неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії, мовленнєвим актам, у 

яких вони реалізуються, і лексико-граматичним засобам їх вираження. 
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Актуальність дослідження полягає в розкритті семантико-структурних і 

прагматичних механізмів вияву комунікативних інтенцій наратора через сучасні 

художні тексти неожанру misery lit під кутом зору прагманаративного підходу і з 

позицій антропоцентричної парадигми сучасних лінгвістичних досліджень. 

Вагомість дисертації увиразнюється її відповідністю загальним науковим 

спрямуванням сучасної лінгвістики в межах лінгвокультурології, наратологічної 

поетики, текстолінгвістики, лінгвостилістики, дискурсології, прагматики на 

вивчення комунікативних намірів текстового адресанта (наратора), на розуміння 

світосприйняття текстопростору літературних творів. Значущість праці підсилена 

також відсутністю аналізу засобів актуалізації комунікативних інтенцій наратора, 

виявлених у розмаїтому спектрі мовленнєвих актів у текстопросторі неожанру 

misery lit, представленого текстами великих епічних творів британських 

письменників початку ХХІ століття. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах 

наукової теми кафедри прикладної лінгвістики Національного університету 

“Львівська політехніка” “Базові когнітивні механізми творення мовних 

одиниць” (номер державної реєстрації 0114U001238). Тему затверджено вченою 

радою Національного університету “Львівська політехніка” (протокол № 3 від 

22 квітня 2014 року). 

Мета дисертаційної праці полягає у встановленні зумовленості 

комунікативно-прагматичних інтенцій текстового адресанта (наратора) і 

мовленнєвих актів їх вираження типом художнього тексту, а саме неожанром 

misery lit як різновидом літературної автобіографії британських письменників 

початку ХХІ століття. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  

– визначити роль і місце комунікативних інтенцій текстового адресанта 

(наратора) в архітектоніко-композиційній організації британського художнього 

дискурсу неожанру misery lit;  

– розробити методику вивчення комунікативних інтенцій текстового 

адресанта британського художнього дискурсу неожанру misery lit; 

– висвітлити типологію та структуру комунікативних інтенцій текстового 

адресанта британського художнього дискурсу неожанру misery lit; 

– описати комунікативно-прагматичні ознаки семантики мовленнєвих актів 

британського художнього дискурсу неожанру misery lit; 

– окреслити парадигму функційних маніфестацій комунікативних інтенцій 

наратора британського художнього дискурсу неожанру misery lit; 

– розкрити шляхи, способи й механізми вияву комунікативних інтенцій 

наратора британського художнього дискурсу неожанру misery lit. 

Об’єктом дослідження є комунікативні інтенції текстового адресанта 

(наратора) і мовленнєві акти їх вираження в структурі британського художнього 

тексту початку ХХІ століття. 
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Предмет аналізу – структурні, семантичні, прагматичні аспекти вияву 

комунікативних інтенцій текстового адресанта (наратора) у межах мовленнєвих 

актів сучасного британського художнього тексту початку ХХІ століття. 

Матеріалом дослідження слугували художні тексти 22 романів неожанру 

misery lit як різновиду літературної автобіографії, написані британськими 

письменниками на початку ХХІ ст. (загальний обсяг 7057 сторінок), із яких 

методом суцільної вибірки дібрано 3974 контекстуальні репрезентації з 

локалізованими в них комунікативними інтенціями текстового адресанта.  

Теоретико-методологічну базу дисертації становлять праці вітчизняних і 

зарубіжних дослідників у галузях художнього дискурсу (Е. Бенвеніст, І. А. Бехта, 

С. М. Єнікєєва, Ю. А. Зацний, Г. Кук, О. П. Левченко, Г. І. Приходько, Д. Таннен, 

М. А. К. Халлідей), лінгвістики тексту (Р.-А. де Богранд, Н. С. Валгіна, 

В. Дресслер, І. М. Колегаєва, Г. В. Колшанський, В. А. Кухаренко, 

О. О. Селіванова), комунікативної лінгвістики (Н. Д. Арутюнова, Л. Г. Бабенко, 

Ф. С. Бацевич, В. В. Богданов, А. Вежбицька, Т. ван Дейк, Ю. А. Зацний, 

О. С. Іссерс, Ю. М. Караулов, Р. К. Махачашвілі, Г. Г. Почепцов, 

Н. І. Формановська), прагмалінгвістики (Л. Р. Безугла, І. К. Кобякова, Дж. Ліч, 

Л. С. Піхтовнікова, Дж. Юйл), мовленнєвих актів (Д. Вундерліх, Дж. Остін, 

Дж. Серль, П. Стросон). Використано тези, сформульовані у філософії мови 

Л. Вітгенштейном і Б. Расселом та розвинені в працях логіків Оксфордської школи 

Дж. Остіна й Дж. Серля – творців теорії мовленнєвих актів.  

Методи й прийоми дослідження. Заявлену в дисертації мету реалізовано з 

урахуванням багатоаспектності феномена “комунікативні інтенції текстового 

адресанта” у межах вигаданих (fictional) мовленнєвих актів (Дж. Серль). 

Поставлені завдання зумовлюють потребу застосувати методику системного 

аналізу художнього текстопростору неожанру misery lit, яка ґрунтується, у 

поєднанні із загальнонауковими (спостереження, опис, систематизація, індукція, 

дедукція) та емпірико-теоретичними (аналіз, синтез) методами, на поетапному 

залученні методологічних засад лінгвокультурологічного, лінгвопоетичного та 

прагманаративного підходів. 

Використання методів лінгвокультурологічного спектра – культурно-

історичного й лінгвокультурологічного аналізу – дало змогу узагальнити 

особливості соціально-історичного та культурного контексту, у якому живуть і 

творять британські письменники початку ХХІ ст. і який впливає на їхню 

психоемоційну сферу, формуючи інтенційні орієнтації авторів текстів неожанру 

misery lit як різновиду літературної автобіографії. 

Під час лінгвопоетичного аналізу застосовано такі спеціальні методи й 

прийоми: інтерпретаційно-текстовий аналіз (для виокремлення з досліджуваних 

романів інтенційно маркованих контекстів), контекстуальний аналіз (для 

визначення адресантної маркованості й обсягу інтенційно маркованих контекстів), 

компонентний аналіз (для визначення семного складу вербальних репрезентантів 
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мовленнєвих актів), дескриптивний і лінгвостилістичний аналіз (для встановлення 

типу мовленнєвих актів – їх системного опису й стилістичної маркованості 

лексичних одиниць як номінантів мовленнєвих актів) та системно-функційний 

аналіз (для систематизації та класифікації різних типів вербальних репрезентантів 

мовленнєвих актів художніх антропоморфів).  

Методологічну базу прагманаративного наукового підходу представлено 

методиками прагматичного (для з’ясування структурного та семантичного 

складників художнього тексту в їхніх дискурсних зв’язках, для фіксації взаємин 

між суб’єктами зовнішньо- і внутрішньотекстової діяльності: письменником ↔ 

читачем, наратором ↔ нарататором) та наративного аналізу (для з’ясування суті 

глибинної структури тексту художнього твору як естетичної комунікації між 

наратором (оповідачем) та адресатом і формування уявлення про мовленнєві акти 

в художньому текстопросторі як про багаторівневий процес оповідування). 

Процедуру кількісних підрахунків використано на всіх етапах аналізу для 

визначення кількісних параметрів вербалізації й актуалізації комунікативних 

інтенцій текстового адресанта (наратора) у межах мовленнєвих актів у 

текстопросторі неожанру misery lit. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше в сучасному 

мовознавстві на матеріалі сучасної англійської мови представлено 

багатоаспектний опис комунікативних інтенцій наратора в межах мовленнєвих 

актів у фактурі художнього тексту неожанру misery lit з опертям на методологічні 

засади лінгвокультурології, лінгвопоетики та прагманаратології; напрацьовано 

методику вивчення комунікативних інтенцій текстового адресанта британського 

художнього дискурсу неожанру misery lit; визначено роль і місце комунікативних 

інтенцій текстового адресанта в архітектоніко-композиційній організації 

британського художнього дискурсу неожанру misery lit; описано комунікативно-

прагматичні риси семантики мовленнєвих актів британського художнього 

дискурсу неожанру misery lit; окреслено парадигму функційних маніфестацій 

комунікативних інтенцій текстового адресанта британського художнього дискурсу 

неожанру misery lit та розкрито шляхи, способи й механізми їх вияву. 

Наукову новизну здобутих результатів можна узагальнити в таких 

твердженнях: 

1. Розквіт і жанрове розмаїття літературної автобіографії, здатність 

синтезувати родові властивості різних епічних форм, залучати весь арсенал 

комунікативних інтенцій текстового адресанта на тлі загальної кризи наративних 

прийомів на початку ХХІ ст. активізують зацікавленість явищем літературної 

автобіографії, а вивчення її неожанру misery lit (misery memoirs, misery porn, 

trauma fiction), який досі не має українського терміна-відповідника, є осмислено 

нагальним і перспективним у сучасних філологічних студіях. 

2. Комунікативні інтенції текстового адресанта (наратора) і мовленнєві акти, 

у яких вони реалізуються, розглянуті на тлі теорії мовленнєвих актів у текстах 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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неожанру misery lit, є наміром висловити стан сильного душевного болю, безнадії, 

безвиході, відчаю, розпуки і відображені в конкретних типах комунікативних 

ситуацій на кшталт: 1) проблемна життєва ситуація, що припускає реакцію 

cпонуки; 2) проблемна життєва ситуація, що припускає реакцію розпуки; 

3) проблемна життєва ситуація, що припускає реакцію протесту.  

3. Текст як ціліснооформлений лінгвокультурологічний факт є знаком, 

денотатом якого виступає фрагмент дійсності, зміст тексту, а сигніфікатом – 

інтенція автора-наратора, смисл тексту. Структурно дискурсне втілення 

комунікативних інтенцій наратора в текстах неожанру misery lit становить три 

компоненти: 1) спонукання адресанта до зміни афективного стану адресата; 

2) мотивовану аргументацію зміни афективного стану адресата; 3) афективну 

реакцію адресата на інтенційний складник текстового адресанта в одному з 

мовленнєвих актів, який становить мовленнєву дію з певною метою, що має місце 

відповідно до засад і правил мовленнєвої поведінки текстових антропоморфів. 

4. Лінгвальні засоби оформлення семантичного змісту виокремлених 

мовленнєвих актів текстового адресанта (наратора) у неожанрі misery lit – 

репрезентативів, директивів, комісивів, експресивів – залежать від типів текстових 

комунікативних ситуацій. Їх виокремлено, систематизовано й описано лексичними 

номінантами, які транслюють семантику спонуки → to beg, to pray, to demand, to 

order, to ask, розпуки → to apologize, to hate, to resent та протесту → to promise, to 

vow, to swear, to protest. 

5. Із-поміж фіксованих комунікативних ситуацій у текстопросторі неожанру 

misery lit з яскраво вираженими комунікативними інтенціями наратора 

виокремлено типаж мовленнєвих актів з іллокутивною силою на кшталт:                

а) психологічної зневаги (to hate, to resent); б) соціальної наруги (to order, to 

demand); в) акцентуйованої агресії (to swear, to protest). 

6. Засобам вираження комунікативних інтенцій наратора в текстопросторі 

неожанру misery lit властива надмірна різноманітність та експресивність на 

лексичному й синтаксичному рівнях лінгвопрагматичного аналізу фактури 

мовленнєвих актів. На лексичному рівні трапляються стилістично марковані 

лексичні номінанти у функції епітета, художнього порівняння, метафори, 

гіперболи. На синтаксичному рівні стилістично забарвленими є інверсія, 

паралельні конструкції, повтори, риторичні запитання.  

7. Інтенцію текстового адресанта (наратора) розглянуто з позицій 

прагманаратології з опертям на комунікативну структуру висловлення з його 

іллокутивною силою і визначено як: а) призначення фіксованого мовленнєвого 

акту, б) з урахуванням змісту висловлення, в) ситуації текстоорієнтованої 

художньої дійсності. Найчастотнішим засобом реалізації функцій комунікативних 

інтенцій наратора крізь фактуру мовленнєвих актів є дієслівний складник у 

дійсному способі, почасти з вигуковими лексичними номінантами, що становить 

75% від загальної кількості використаних вербальних лексем у мовленнєвих актах. 
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Теоретичне значення дисертації полягає в системному описі 

комунікативних інтенцій наратора у фактурі мовленнєвих актів художнього 

текстопростору неожанру misery lit. Дослідження розвиває основні положення 

теорії мовленнєвих актів, уточнює класифікацію типів мовленнєвих дій. У межах 

лінгвокультурології, лінгвістики тексту, прагманаратології теоретично 

релевантним став опис структури, семантики та функцій комунікативних інтенцій 

текстового адресанта, що засвідчило поглиблення й експансію наукових уявлень 

про архітектоніко-композиційну організацію текстів неожанру misery lit. 

Практичне значення здобутих результатів полягає в можливості їх 

використання в лекційних курсах із прагмастилістики англійської мови (розділи 

“Стилістична прагматика”, “Стилістика тексту”, “Стилістична семантика і 

синтактика”), лінгвістики тексту (розділи “Текстуальність”, “Категорії тексту”), 

лінгвопрагматики (розділи “Теорія мовленнєвих актів”, “Комунікативні стратегії і 

тактики”), наратології (розділи “Глибинна і поверхнева структури текстів”, 

“Типологія текстових комунікантів”), у спецкурсах і спецсемінарах, присвячених 

новітнім лінгвістичним студіям, а також під час написання наукових робіт. 

Запропонована методика аналізу може бути використана для вивчення 

споріднених явищ на матеріалі текстів інших функційних стилів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертації висвітлено в доповідях на наукових і науково-практичних 

конференціях різних рівнів, зокрема, міжнародних: 12
th

 European Conference on 

Languages, Literature and Linguistics (Відень, 2016), VI International scientific 

conference “Actual problems of the theory and practice of philological researches” 

(Прага, 2017), “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” 

(Острог, 2013), “Людина. Комп’ютер. Комунікація” (Львів, 2013, 2015), 

“Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний 

процес” (Тернопіль, 2013), “Актуальні проблеми германської філології та 

прикладної лінгвістики” (Чернівці, 2013), “Актуальні проблеми 

перекладознавства, романо-германської філології та перекладу” (Чернівці, 2014);  

всеукраїнських: “Тенденції розвитку та функціонування слов’янських і 

германських мов” (Миколаїв, 2013), “Інноваційні технології у контексті 

іншомовної підготовки фахівця” (Полтава, 2014), міжвишівському круглому столі 

з міжнародною участю “Англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, 

професійної комунікації та діалогу культур” (Одеса – Дрогобич, 2016), а також на 

наукових семінарах кафедри прикладної лінгвістики Національного університету 

“Львівська політехніка” (2014 – 2017), засіданнях міжкафедральних наукових 

семінарів “Текст. Культура. Соціум” у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка та “Наративні студії у вимірах когніції та дискурсу” у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (2014 – 2017). 

Дисертацію обговорено на засіданні кафедри прикладної лінгвістики 

Національного ун-ту “Львівська політехніка” (протокол № 9 від 27.02.2017). 
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Публікації. Результати дисертаційної праці відображено в 16 одноосібних 

публікаціях, із яких 7 статей надруковано у фахових наукових журналах України, 

3 – в іноземних виданнях, 2 – у збірниках наукових праць України, 4 – у тезах 

доповідей, виголошених на наукових конференціях. Загальний обсяг публікацій 

4,9 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Структура роботи зумовлена науковою 

логікою дослідження, його метою та поставленими завданнями. Дисертація 

складається з переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів із 

висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел 

(398 позицій), списку джерел ілюстративного матеріалу (22 позиції загальним 

обсягом 7057 сторінок текстового корпусу) та додатків (14 сторінок). Загальний 

обсяг дисертації – 243 сторінки, із яких 193 сторінки – основний текст. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й завдання, 

визначено об’єкт і предмет дослідження, схарактеризовано матеріал і методи його 

аналізу, висвітлено наукову новизну, теоретичне й практичне значення здобутих 

результатів, подано відомості про  апробацію, публікації та структуру дисертації. 

У першому розділі “Категорія наратора в теоретичному аспекті 

сучасних мовознавчих студій” розкрито зміст категорії “наратор” і висвітлено 

граматичну модель її репрезентації в художньому тексті (1.1.1); проаналізовано 

мовну комбінаторику надійного наратора (1.1.2) та дискурсне ранжування 

ненадійного наратора (1.1.3); з’ясовано основні мовні засоби вияву 

комунікативних інтенцій наратора в художньому тексті (1.2.1); окреслено 

комунікативні інтенції надійного (1.2.2) та ненадійного (1.2.3) наратора в сучасній 

британській художній прозі.  

Будь-який художній текст має інтенціональну спрямованість та містить 

очікування можливих інтерпретацій. Спосіб нарації (наративна стратегія, обрана 

автором), комплекс мовних засобів фіксації думки відіграє надзвичайно важливу 

роль у сприйнятті будь-якого художнього наративу адресатом. Істотним є 

розмежування категорій автора (письменника, реальної особи) і наратора (суб’єкта 

тексту твору, наділеного антропоморфними рисами мислення та мови; 

функційного засобу побудови художнього світу) та відповідно їх інтенцій        

(І. А. Бехта, В. Бут, Ж. Женетт, Д. Кон, А. Нюннінг, Дж. Принс, Ш. Ріммон-Кенан, 

О. М. Ткачук, В. Шмід). Мовні засоби різних рівнів – лексико-семантичного, 

синтаксичного та структурно-композиційного, що використовує автор при прямій 

і непрямій передачі мовлення персонажів та наратора, є дієвим засобом розвитку 

сюжету та одним зі способів трансляції авторських повідомлень читачеві. 

Присутність у тексті наратора виявляється передусім на рівні мовленнєвої 

будови, у свідомому доборі мовних засобів, використанні вербальних стратегій і 

тактик для взаємодії з нарататором. Будучи суб’єктом викладу та забезпечуючи 
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цілісність структури й композиції тексту, наратор функціонує першочергово для 

встановлення репрезентаційних рамок, у межах яких наративний дискурс може 

бути прочитаний як повідомлення, а не як вимисел. 

Нараторові належить провідна роль у дискурсному просторі художнього 

тексту, оскільки він забезпечує цілісність структури та композиції тексту. Уся 

фактура сьогоденного англійськомовного художнього тексту рельєфно постає 

перед читачем у двох дискурсних зонах – наратора та персонажів (І. А. Бехта), які, 

взаємодіючи між собою, формують дискурсний ландшафт художнього твору. До 

мовленнєвих текстотвірних форм відносять дискурсні сегменти наратора та 

персонажів. Охоплюючи основний корпус тексту, наратор фіксує ключові 

інформативні, естетичні та комунікативні завдання.  

У художньому тексті оповідь може вестися як надійним, так і ненадійним 

наратором. У дисертації ненадійного наратора розглядаємо як оповідача, який 

цілеспрямовано чи нецілеспрямовано хибно інтерпретує оповідь усупереч 

установленій системі норм та цінностей тексту або читача. Неправильне 

тлумачення подій, марковане певними інтратекстовими та екстратекстовими 

індикаторами, які варіюються від внутрішніх суперечностей у межах дискурсу до 

непослідовностей, що їх виявляє окремий читач залежно від його очікувань від 

художнього тексту, фонових знань про світ, морально-етичних цінностей. 

З’ясовано, що комунікативні інтенції наратора є ядром, центром, що 

організовує єдину систему значень твору в парадигмі його численних 

інтерпретацій. Художній текст розглядаємо як продукт мисленнєво-мовленнєвої 

діяльності адресанта, розгорнуту вербальну форму втілення його комунікативних 

інтенцій (А. Г. Баранов, І. А. Бехта, В. В. Богданов, Р.-А. де Богранд, Н. С. Валгіна, 

Т. ван Дейк, В. Дресслер, Г. О. Золотова, В. О. Лукін, Г. Г. Почепцов, 

Т. В. Радзієвська, Ч. Філлмор, Р. Якобсон). Ці інтенції, зумовлюючи створення та 

цілісність художнього тексту, вербально експлікуються в мовленнєвих актах 

текстового адресанта, основною ознакою яких вважаємо цілеспрямованість. 

Від комунікативних намірів наратора та від його орієнтованості на певного 

адресата залежить мовна структура художнього тексту. Мовні засоби різних рівнів 

у художньому тексті, використовувані автором при різноплановому комунікуванні 

текстових антропоморфів, слугують засобом розвитку сюжету й способом 

комунікування авторських повідомлень. Виявлення комунікативних інтенцій 

наратора дає можливість зробити висновки про їх вплив на свідомість адресата, 

про подання та спотворення інформації надійним і ненадійним наратором. У 

кожному висловленні наратора, від однослівної репліки до великих фрагментів 

тексту, можна вловити його мовленнєвий задум або ж комунікативну інтенцію. 

У другому розділі “Методологія та методика вивчення мовних засобів 

реалізації комунікативних інтенцій наратора в британській художній прозі” 

розкрито методологічні основи праці крізь призму антропоцентричної парадигми 

як алгоритму дослідження комунікативних інтенцій наратора в художньому тексті 
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(2.1.1); розглянуто прагманаративний підхід до вивчення комунікативних інтенцій 

оповідача в сучасній лінгвістиці (2.1.2); висвітлено етапи аналізу комунікативних 

інтенцій наратора з позицій прагманаративного підходу (2.1.3); запропоновано 

основні методичні засади вивчення комунікативних інтенцій наратора, а саме 

методику наративного (2.2.1) та прагматичного аналізу комунікативних інтенцій 

оповідача (2.2.2); описано методику вибірки матеріалу дослідження та принципи 

його організації (2.2.3). 

Формування антропоцентричної парадигми та інтерпретація реальності 

виключно з погляду людських цінностей передбачає зміну ракурсу розгляду 

мовних явищ: від моделювання мовної системи як високорівневої абстракції до 

вивчення мови як засобу спілкування в її дієвості (І. А. Бехта, Р. К. Блот, 

М. Данесі, С. М. Єнікєєва, Ю. А. Зацний, Г. І. Приходько). Основні параметри 

Homo Lingualis визначають так: мовна когніція → мовна особистість → мовна 

свідомість → мовна творчість (Е. Ланкайт). У зв’язку з цим цілком логічним є 

вибір антропоцентричної парадигми основною методологічною платформою 

дослідження комунікативних інтенцій наратора в сучасній британській художній 

літературі, адже саме діалектична єдність параметрів текстового адресанта та 

адресата уможливлює об’єктивне конструювання дійсності художнього дискурсу. 

У художній літературі антропоцентризм – особливий спосіб пізнання та 

осмислення суб’єктом дійсності. Суб’єкт прагне пізнати та експлікувати світ і 

пропускає його через призму своїх відчуттів. Тому в художньому тексті 

відображені кваліфікативні оцінки наратора (художнього антропоморфа), який у 

процесі лінгвокреативної діяльності реалізує принцип антропоцентризму. 

Наратор реалізує свої наміри, відображені в мовленнєвому акті художнього 

тексту, які зрештою регулюють діяльність текстового адресата. Цілеспрямованість 

текстової комунікації передбачає інтенцію мовленнєвої дії, здійснюваної 

адресантом. На думку Дж. Серля, прогнозоване значення мовленнєвого акту 

набуває іллокутивного ефекту: адресант продукує висловлення і відтак здійснює 

дію, маючи при цьому намір викликати розуміння інтенцій адресатом. 

Досліджуючи поняття “комунікативна інтенція”, лінгвісти зосереджували 

увагу на різних аспектах цього терміна – суб’єктивності значення, потенційному 

характері змісту висловлення, адресованості мовленнєвої дії, механізмах 

породження, мовних засобах вираження (Л .Р. Безугла, Г. П. Грайс, Т. М. Дрідзе, 

О. С. Іссерс, О. О. Леонтьєв, Г. Г. Почепцов, Дж. Серль, П. Стросон, Л. П. Чахоян). 

За основу нашого дослідження взято модель художньої комунікації, 

запропоновану Дж. Серлем. Вважаємо, що художній текст є складним 

комунікативним утворенням, одиницею спілкування, та розглядаємо його як 

такий, що складається з різноманітних мовленнєвих актів наратора, які 

відображають його комунікативні інтенції, котрі, у свою чергу, є основним 

текстотвірним чинником. Під час аналізу художнього наративу повністю 

враховано його прагматичні компоненти та інтенціональну спрямованість, без 
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яких такий аналіз вважатиметься неповноцінним, оскільки ці компоненти несуть 

основне змістове навантаження художнього тексту. 

Методологічною основою дисертації є антропоцентрична парадигма 

лінгвістики, яка передбачає аналіз чинників, що визначають творення і сприйняття 

мовного матеріалу, його роль у комунікативній і соціальній ситуації та місце в 

культурі (І. А. Бехта, Р.-А. де Богранд, Т. ван Дейк, В. Дресслер, 

Г. В. Колшанський, Дж. Ліч, В. О. Лукін, О. В. Падучева, Дж. Серль, І. П. Сусов). 

Комунікативні інтенції текстового адресанта (наратора) і мовленнєві акти, у яких 

вони реалізуються, розглянуті на тлі теорії мовленнєвих актів у текстах неожанру 

misery lit як різновиду літературної автобіографії, є наміром висловити стан 

сильного душевного болю, безнадії, безвиході, відчаю, розпуки й відображені в 

конкретних типах комунікативних ситуацій: 1) проблемна життєва ситуація, що 

припускає реакцію спонуки; 2) проблемна життєва ситуація, що припускає 

реакцію розпуки; 3) проблемна життєва ситуація, що припускає реакцію протесту. 

Системний аналіз контекстуальних фрагментів, що містять комунікативну 

інтенцію наратора, для розкриття їхньої структурної, семантичної та функційної 

специфіки здійснено в чотири етапи. За лінгвальну одиницю дослідження було 

прийнято контекстуальний фрагмент тексту, що містить мовленнєвий акт 

наратора, у якому реалізується його комунікативна інтенція. Досліджуваний 

корпус налічує 3974 контекстуальні фрагменти. Загальна кількість матеріалу 

дослідження становить 7057 сторінок. Оскільки критерієм виокремлення 

фрагментів тексту слугує контекст, у якому реалізуються комунікативні інтенції 

наратора, фрагменти відрізняються за розміром. Така гетерогенність одиниць 

аналізу є виправданою з погляду прагматики. Як-от: 

I’m sure we Roches were a wild lot ... We were a problem family but no one 

wanted to know what the problem was. We became the problem. I don’t know what the 

adults around us thought. Maybe they thought that being poor was our problem, or that 

there were too many children for our parents to control. But I knew there were other big 

families in the area and they didn’t look like we did, because they had parents who made 

an effort with them (D. Roche “Unloved”). 

Серед загального корпусу контекстуальних фрагментів 1510 становлять 

репрезентативи (38%), 676 – директиви (17%), 557 – комісиви (14%) та 1231 – 

експресиви (31%). На першому етапі дослідження із застосуванням 

загальнонаукових методів індукції та дедукції, емпірико-теоретичних методів 

аналізу й синтезу проаналізовано й узагальнено теоретичні передумови вивчення 

комунікативних інтенцій наратора в художньому тексті та екстрапольовано їх на 

художній прозовий текст неожанру misery lit як різновиду літературної 

автобіографії. На другому етапі дослідження методом суцільної вибірки, 

контекстуального та інтерпретаційно-текстового аналізу здійснено відбір 

контекстуальних фрагментів текстів неожанру misery lit, у яких виокремлено 

комунікативні інтенції наратора, що відповідають предмету нашого дослідження. 
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Дескриптивний метод залучено для фіксації спільних і відмінних рис різних 

комунікативних інтенцій. Дібраний матеріал узагальнено за допомогою 

індуктивного методу. На третьому етапі визначено взаємозв’язки між семантико-

структурними та функційними виявами комунікативних інтенцій наратора в 

текстах неожанру misery lit. Використано методи наративного та системно-

функційного аналізу. На четвертому етапі досліджено структурно-семантичні 

механізми вияву комунікативних інтенцій наратора в текстах неожанру misery lit. 

На цьому етапі використано прагматичний аналіз. 

У третьому розділі “Наративна організація комунікативних інтенцій 

наратора в сучасній британській художній прозі” проаналізовано наративну 

модель комунікативних інтенцій наратора в сучасній британській художній прозі, 

а саме ретро- та проспективну організацію художніх текстів неожанру misery lit 

(3.1.1); домінантні комунікативні інтенцій в оповідному (3.1.2) й описовому (3.1.3) 

типах мовлення та в міркуванні як типі мовлення (3.1.4); подано структурно-

семантичну характеристику комунікативних інтенцій (наратора) у 

репрезентативних (3.2.1), директивних (3.2.2), комісивних (3.2.3) та експресивних 

мовленнєвих актах (3.2.4) у семантичному просторі досліджуваних текстів.  

Художній текст є продуктом дискурсної діяльності опозиції автор/наратор 

↔ читач, у якій опис, оповідь та міркування виступають структурними 

дискурсними одиницями, будучи вербальним втіленням думок оповідача. Однією 

з найважливіших функцій цих композиційно-мовленнєвих форм є формування та 

розкриття змістовно-концептуальної інформації тексту. Оповідь, опис і 

міркування стають засобами реалізації усієї палітри текстотвірних категорій 

(Р. де Боґранд, В. Дресслер), зокрема інтенціональності. У прагматичному ракурсі 

дослідження композиційно-мовленнєвих форм зазначимо, що, на відміну від 

семантичної функції, яка керує функцією повідомлення, прагматична функція 

керує функцією впливу. Приміром, з погляду семантики оповідь оформлює текст 

як подію, опис – як зовнішність, місцевість, картину природи, міркування – як 

коментар, доказ, роздум та ін. З позиції прагматики функція впливу виступає як 

інтонаційне оформлення, тональність усього тексту або його частин. 

У процесі смислотворення важливу роль відіграють усі композиційно-

мовленнєві форми – оповідь, опис та міркування, які відносно рівноцінно 

представлені в текстах неожанру misery lit. Усього методом суцільної вибірки 

було відібрано 3974 контекстуальні текстові фрагменти із композиційно-

мовленнєвими формами оповіді, опису та міркування: оповідь – 1391 (35%), опис 

– 1113 (28%), міркування – 1470 (37%). Вдале поєднання всіх трьох типів 

мовлення забезпечує структурну єдність (зв’язність) та ціліснооформленість 

(когерентність) художнього тексту неожанру misery lit.  

Описано вияви комунікативних інтенцій текстового адресанта через його 

мовленнєві акти, представлені в композиційно-мовленнєвих формах опису, 

оповіді та міркування. Зафіксовані типи мовленнєвих актів наратора тексту 
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неожанру misery lit виокремлені на основі теорії мовленнєвих актів, яку 

запропонував лінгвіст Оксфордської логіко-філософської школи Джон Серль. У 

результаті проведеного аналізу з’ясовано, що текстовий адресант (наратор) 

реалізує свої комунікативні інтенції через такі мовленнєві акти – репрезентативи, 

директиви, комісиви, експресиви. Наприклад: 

–  репрезентатив: At first I thought I was a bad boy. Then I thought Mother was 

sick because she only acted differently when my brothers were not around and my father 

was away at work. But somehow I always knew Mother and I had a private relationship. 

I also realized that for some reason I have been Mother’s sole target for unexplained 

rage and twisted pleasure (D. Pelzer “The Lost Boy”); 

–  директив: For a moment, I couldn’t breathe and, as everything inside my head 

went black, I began to thrash around on the bed, trying to push him off me and crying, 

‘Don’t! Don’t do that. It’s horrible. It makes me feel sick’ (S. Keenan “Broken”); 

–  комісив: For 18 years, I wanted something I knew I’d never receive – Mom’s 

love. Without a word, Alice opened her arms. And as she held me, I suddenly realized 

that my lifelong search for love and acceptance had finally ended in the arms of a foster 

parent. The next day I stood tall as I looked into Harold’s blue eyes. ‘Be good now, son,’ 

he said. ‘I will, sir. You watch. I’ll make you proud’ (D. Pelzer “The Lost Boy”); 

–  експресив: I felt torn between my freedom and being separated from Mother and 

the family. Everything was too good to be true – my freedom, the new clothes, the toys. 

But the thing I cherished most was the warmth of Mother’s hug. ‘I’m so sorry about 

everything,’ I sobbed. ‘I really am. I didn’t mean to tell’ (D. Pelzer “The Lost Boy”). 

У дискурсі наратора художнього тексту неожанру misery lit домінують 

репрезентативи та експресиви. Директиви й комісиви в художньому 

комунікуванні менш частотні, проте мають важливе смислове навантаження. 

Однак тільки через органічне поєднання різних типів мовленнєвих актів у 

конкретних комунікативних ситуаціях наратор тексту неожанру misery lit 

повністю реалізує свої комунікативні інтенції.  

Кількісне співвідношення типів мовленнєвих актів наратора в текстах 

неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії наведено на Рис. 1. 

Рис. 1. Співвідношення типів мовленнєвих актів у текстах misery lit 
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Комунікативно-інтенціональний зміст репрезентативів полягає в 

представленні певного стану речей як істинного. У проаналізованих фрагментах 

художніх текстів неожанру misery lit виявлено репрезентативи з іллокутивною 

силою повідомлення, опису, міркування та припущення. Директиви відіграють 

роль спонукання адресантом адресата до виконання певних дій. У досліджених 

текстах неожанру misery lit представлено директиви з іллокутивною силою 

прохання, благання, вимоги та наказу. За інтенсивністю волевиявлення директиви 

можуть бути категоричні та некатегоричні, за соціально-рольовим статусом – 

реалізовані з позиції слабшого, сильнішого та рівного. Комісиви передають 

зобов’язання текстового адресанта виконати дію в майбутньому. У розглянутих 

текстах неожанру misery lit наявні комісиви з іллокутивною силою обіцянки, 

клятви, присяги та погрози. Експресиви репрезентують психологічний стан 

адресанта, його ставлення до пропозиції. У текстах неожанру misery lit 

представлено експресиви з іллокутивною силою вибачення, розкаяння, подяки, 

здивування, страху, позитивного та негативного ставлення. 

У четвертому розділі “Прагматична модель комунікативних інтенцій 

наратора в сучасній британській художній прозі” описано прагматичні функції 

комунікативних інтенцій наратора в сучасній британській художній прозі в 

спектрі мовленнєвих актів, проаналізовано домінантні комунікативні інтенції у 

функції репрезентативів (4.1.1), директивів (4.1.2), комісивів (4.1.3) та експресивів 

(4.1.4); розкрито текстотвірні риси комунікативних інтенцій наратора (4.2.1); 

схарактеризовано смислотвірні ознаки комунікативних інтенцій наратора (4.2.2); 

представлено стилістичні форми/прийоми комунікативних інтенцій наратора в 

сучасній британській художній прозі (4.2.3).  

Прагматичною формою реалізації комунікативної інтенції є висловлення – 

мовленнєвий акт та його іллокутивна сила (Ю. Д. Апресян, Л. Р. Безугла, 

Д. Вундерліх, В. І. Карасик, Дж. Остін, Г. Г. Почепцов, Дж. Серль, І. П. Сусов, 

Н. І. Формановська, Б. Фразер, Р. Харніш). Репрезентація іллокутивних актів у 

мовленні здійснюється через використання лексичних і граматичних засобів. 

Залежно від комунікативної інтенції текстового адресанта, у процесі мовленнєвої 

діяльності відбувається відбір потрібного іллокутивного значення. Реалізуючись у 

мовленні одночасно з локутивним значенням, воно визначає прагматичний тип 

мовленнєвого акту. Комунікативна інтенція як прагмалінгвістичний чинник 

комунікативного процесу детермінує відбір лексичних та синтаксичних одиниць, 

визначає інформацію, яку адресант вкладає в повідомлення. 

Прагматичні функції комунікативних інтенцій наратора тексту неожанру 

misery lit проаналізовано в його мовленнєвих актах. Репрезентативи в текстах 

неожанру misery lit відіграють важливу роль у процесі тексто- та смислотворення. 

Вони представлені у всіх композиційно-мовленнєвих формах та є основою 

дискурсу наратора. За допомогою цих мовленнєвих актів оповідач інформує 

адресата про події, що відбуваються, а також дає можливість зрозуміти свої 
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почуття та переживання. У репрезентативах реалізуються дві основні 

комунікативні інтенції наратора – інформативності та аргументативності. Інтенція 

інформативності актуалізується через мовленнєві акти з іллокутивною силою 

повідомлення й опису, інтенція аргументативності – через мовленнєві акти з 

іллокутивною силою припущення та міркування. Ці комунікативні інтенції 

служать для передачі оповідачем розпуки, зрідка – протесту. 

У директивах відображена базова інтенція наратора тексту неожанру misery 

lit – спонукання. У категоричних і некатегоричних директивах актуалізуються 

відповідно дві комунікативні інтенції наратора – конфліктності та 

кооперативності. Інтенція кооперативності (пом’якшене спонукання) у тексті 

неожанру misery lit реалізується через директиви з іллокутивною силою благання 

та прохання. Інтенція конфліктності реалізується через мовленнєві акти з 

іллокутивною силою наказу й вимоги. Ці комунікативні інтенції служать для 

передачі оповідачем спонуки адресата до зміни ситуації та протесту проти 

жорстокого поводження. 

Комісивні мовленнєві акти служать оповідачеві тексту неожанру misery lit 

для актуалізації комунікативної інтенції рефлексивного зобов’язання, яка має 

подвійну природу, – це зобов’язання наратора виконати/не виконати дію перед 

самим собою та зобов’язання наратора виконати/не виконати дію перед адресатом. 

Два варіанти чітко простежуються в текстах неожанру misery lit та 

використовуються наратором для демонстрації його зобов’язання здійснити певну 

дію в майбутньому або ж дотримуватися певної лінії поведінки. Інтенція 

рефлексивного зобов’язання в текстах неожанру misery lit служить перш за все для 

передачі спонуки та протесту оповідача через мовленнєві акти з іллокутивною 

силою обіцянки, клятви, присяги та погрози. 

Експресиви використовуються наратором тексту неожанру misery lit для 

актуалізації інтенції шанобливості та афективності. Інтенція шанобливості в тексті 

неожанру misery lit реалізується через експресиви з іллокутивною силою 

вибачення, подяки та розкаяння, а інтенція афективності – через мовленнєві акти з 

іллокутивною силою позитивного та негативного ставлення, страху й здивування. 

З огляду на специфіку жанру, переважають мовленнєві акти вираження 

негативних емоцій. Саме в експресивах яскраво відображається ставлення 

наратора до дійсності, про яку він оповідає. 

Внутрішньотекстовий адресант (наратор) художнього тексту неожанру 

misery lit експлікує власні комунікативні інтенції в мовленнєвих актах, 

вербалізованих у композиційно-мовленнєвих формах, – оповіді, описі та 

міркуванні. В оповіді актуалізуються всі типи мовленнєвих актів – 

репрезентативи, директиви, комісиви та експресиви. Опис представлено 

репрезентативами та експресивами. Міркування найповніше відображено в 

репрезентативах. Чинником ідентифікації мовленнєвого акту є семантика дієслова 

та відповідних дієслівних форм (present, past, future tenses). 
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Проаналізувавши три типи комунікативних ситуацій, у яких локалізовані 

комунікативні інтенції наратора неожанру misery lit, ми виявили, що розпука 

найповніше реалізується в репрезентативних та експресивних мовленнєвих актах, 

спонука – у директивних і комісивних, протест – у директивних, комісивних та 

репрезентативних мовленнєвих актах. У трьох типах комунікативних ситуацій у 

текстах неожанру misery lit семантику спонуки транслюють лексичні номінанти to 

beg, to pray, to demand, to ask, to order, семантику розпуки – to apologize, to be 

sorry, to hate, to resent, семантику протесту – to promise, to vow, to swear, to protest. 

У текстах неожанру misery lit наратор для втілення своїх комунікативних 

задумів використовує стилістичні засоби та прийоми лексико-семантичного 

(епітет, метафора, порівняння, гіпербола) та синтаксичного (інверсія, паралельні 

конструкції, повтор, риторичні запитання) рівнів. Як-от: 

–  епітет: It was a constant, ugly stream of the few most aggressive expletives the 

English language could supply, fired out by a jet of permanent spite; 

–  художнє порівняння: The doctor’s question was like a punch in the face; 

–  гіпербола: A mountain of guilt weighed on my shoulders; 

–  інверсія: Little did I know that my time with them was rapidly drawing to a 

close; 

–  паралельні конструкції: ‘I’ll be good. I’ll try real hard,’ I said, as I squared my 

shouders like I did back in the basement years ago. ‘I’ll make you proud of me; 

–  риторичні запитання: Nobody had hit me, but it felt like a big, hard kick in my 

chest. How could they say that nothing was happening? 

Різноманітне використання експресивних засобів – стилістичних тропів, 

фігур та прийомів лексико-семантичного і синтаксичного рівнів – привертає увагу 

текстового адресата та допомагає нараторові формувати думку читача, 

розкриваючи в такий спосіб основні інтенції наратора у фактурі художнього 

тексту неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії. 

 

ВИСНОВКИ 

Комунікативні інтенції текстового адресанта (наратора) досліджено з 

позицій прагманаратології на матеріалах новітніх британських художніх текстів 

неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії. Ці художні тексти, як 

і будь-які висловлення, мають дискурсну реалізацію й характеризуються 

інтенціональним спрямуванням, яке досліджено за допомогою методів 

наративного та прагматичного аналізу. 

Комунікативні інтенції текстового адресанта (наратора), займаючи чільне 

місце в архітектоніко-композиційній організації художнього дискурсу неожанру 

misery lit, відображені в його мовленнєвих актах, які, у свою чергу, представлені в 

композиційно-мовленнєвих формах оповіді, опису та міркування. Чинником 

ідентифікації мовленнєвого акту є семантика дієслова та відповідних дієслівних 

форм.  
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Наратор реалізує прямі та непрямі мовленнєві акти (репрезентативи, 

директиви, комісиви та експресиви) через усі типи висловлень (розповідні, 

питальні, спонукальні). Для цих мовленнєвих актів характерний різний ступінь 

іллокутивної сили, емоційна забарвленість, актуалізація через ментальні та 

емотивні дієслова, слова модальної семантики та інтенсифікатори-конкретизатори. 

У дискурсі оповідача тексту misery lit домінують репрезентативні (38 %) та 

експресивні (31 %) мовленнєві акти. Для директивів (17 %) та комісивів (14 %) 

характерна менша частотність вживання, проте вони мають важливе смислове 

навантаження текстів неожанру misery lit. 

Комунікативні інтенції текстового адресанта (наратора) реалізуються за 

допомогою різних типів мовленнєвих актів: інформативності та аргументативності 

(репрезентативи), конфліктності та кооперативності (директиви), рефлексивного 

зобов’язання (комісиви), шанобливості й афективності (експресиви). Ці 

комунікативні інтенції відображені в трьох типах комунікативних ситуацій: 

1) проблемна життєва ситуація, що передбачає реакцію спонуки, 2) проблемна 

життєва ситуація, що передбачає реакцію розпуки, 3) проблемна життєва ситуація, 

що передбачає реакцію протесту. 

Кожен тип комунікативної ситуації репрезентований лексичними 

номінантами, які транслюють семантику спонуки (to beg, to pray, to demand, to ask, 

to order), розпуки (to apologize, to be sorry, to hate, to resent) та протесту (to 

promise, to vow, to swear, to protest). 

Для тексту неожанру misery lit, як і для будь-якого іншого художнього 

тексту, характерна прагматична спрямованість на текстового адресата 

(нарататора), що виявляється через таку організацію всіх елементів текстової 

системи, яка оптимально забезпечує залучення нарататора на бік текстового 

адресанта, переконує його в справедливості задуму наратора. Конститутивними 

ознаками текстів неожанру misery lit як різновиду літературної автобіографії 

виступають комунікативні інтенції наратора як засоби впливу на адресата, дуалізм 

оповідної інстанції, колоризована палітра стилістичних тропів, фігур та прийомів 

(лексико-семантичного і синтаксичного рівнів) та засобів увиразнення мовлення. 

Перспективи подальших наукових розвідок убачаємо в уточненні ролі 

комунікативної інтенції наратора у творенні семантики та прагматики художнього 

дискурсу; розширенні таксономії засобів вираження комунікативних інтенцій 

наратора; дослідженні особливостей та можливостей інших способів експлікації 

інтенціональності різних типів і жанрів художнього тексту. 
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АНОТАЦІЯ 

Бехта-Гаманчук М. П. Комунікативні інтенції наратора у британській 

художній літературі початку ХХІ ст. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2017. 

Дисертацію присвячено комплексному аналізу комунікативних інтенцій 

наратора та їх лінгвального вираження в сучасних художніх текстах неожанру 

misery lit як різновиду літературної автобіографії.  

У результаті дослідження здійснено інтегрований лінгвістичний аналіз 

комунікативних інтенцій наратора в сучасній британській літературі з опертям на 

прагманаративний науковий підхід, встановлено зумовленість комунікативних 

інтенцій наратора і мовленнєвих актів їх вираження типом художнього тексту 

(неожанром misery lit). Розкрито зміст поняття “наратор” у спектрі художнього 

тексту. Обґрунтовано теоретичні передумови вивчення комунікативних інтенцій. 

Розроблено методологію та методику опису комунікативних інтенцій наратора в 

художньому тексті неожанру misery lit та виокремлено структурні й семантичні 

особливості комунікативних інтенцій. Висвітлено типологію та структуру 

комунікативних інтенцій наратора художнього дискурсу неожанру misery lit.  
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Ключові слова: наратор, наратив, художній текст, художній дискурс, misery 

lit, комунікативна інтенція, комунікативна ситуація, мовленнєвий акт.  

 

АННОТАЦИЯ 

Бехта-Гаманчук М. П. Коммуникативные интенции рассказчика в 

британской художественной литературе  начала ХХІ века. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет. – Запорожье, 2017.  

Диссертация посвящена комплексному анализу коммуникативных интенций 

рассказчика в современных художественных текстах неожанра misery lit как 

разновидности литературной автобиографии. 

В результате исследования осуществлен интегрированный лингвистический 

анализ коммуникативных интенций рассказчика в современной британской 

литературе с опорой на прагманарративний научный подход; установлена 

обусловленность коммуникативных интенций рассказчика и речевых актов их 

выражения типом художественного текста (неожанром misery lit). Раскрыто 

содержание понятия “рассказчик” в спектре художественного текста. Обоснованы 

теоретические предпосылки анализа изучения коммуникативных интенций. 

Описана методология и методика анализа коммуникативных интенций 

рассказчика в художественном тексте, выделены их структурные и семантические 

особенности. 

Ключевые слова: рассказчик, нарратив, художественный текст, 

художественный дискурс, misery lit, коммуникативная интенция, 

коммуникативная ситуация, речевой акт. 

 

SUMMARY 

Bekhta-Hamanchuk M.P. Narrator’s Communicative Intentions in British 

Fiction of the Beginning of the XXI century. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty – 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2017. 

This dissertation is devoted to the analysis of narrator’s communicative intentions 

in contemporary misery lit texts which represent a new genre of literary autobiography.  

The importance of the study of fictional discourse is confirmed by the growing 

interest in the issues of fictional text intentionality, determined by the relationship 

between language and speech phenomena in fictional communication, the 

multidimensionality of the text in linguistic, cognitive and narrative poetics. 

A fictional text is a unique psychological and aesthetic phenomenon and has an 

unlimited number of interpretations since it is a product of the author’s intention, built 

using nonstandard means of language to express personal vision of the world. Fictional 
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texts, as any utterance, not only have the language realization, but also are characterized 

by intentional direction, which can be studied by methods of narrative and pragmatic 

analysis. Fictional discourse is a pragmatically oriented written text which is represented 

in the system of text communicants’ actions. The deep structure of such discourse is 

revealed in the dichotomy of two discourse zones – narrator ↔ character.  

As a result of this research an integrated linguistic analysis of narrator’s 

communicative intentions in modern British fiction (namely, in misery lit texts) was 

conducted with reliance on the pragmatic-narratological approach; the notions 

‘narrator’ and ‘communicative intention’ were described in the spectrum of a fictional 

text; theoretical preconditions of the study of communicative intentions were 

substantiated; methodology of the study of narrator’s communicative intentions was 

elaborated; typology and structure of narrator’s communicative intentions was 

explained; communicative-pragmatic features of speech acts in misery lit discourse were 

described; stylistic resources of verbal means of the realization of narrator’s 

communicative intentions in misery lit texts were analyzed.  

The analysis of narrator’s communicative intentions allows determining the 

pragmatic potential of a fictional text. Communicative intentions are realized in 

narrator’s speech acts. In this research they were considered on the basis of J. Searle’s 

speech act theory. It was found out that representative and expressive speech acts prevail 

in misery lit texts. Directives and commissives are less frequent, but, nonetheless, bear 

great significance.  

Narrator’s communicative intentions in misery lit texts render the state of 

emotional pain, hopelessness, despair and are reflected in particular types of 

communicative situations: 1) problematic life situation presupposing the reaction of 

incentive (urge), 2) problematic life situation presupposing the reaction of despair, 

3) problematic life situation presupposing the reaction of protest. Despair is realized 

mainly in representative and expressive speech acts, incentive – in directives and 

commissives, protest – in directives, commissives and representatives.  

Means of the realization of narrator’s communicative intentions in misery lit texts 

are characterized by great variety and expressiveness on lexical and syntactic levels of 

linguopragmatic analysis. On the lexical level stylistically marked are lexemes in the 

function of epithet, metaphor, simile and hyperbole. On the syntactic level stylistically 

coloured are parallel constructions, repetitions, inversion and rhetorical questions. The 

most typical means of the realization of narrator’s communicative intentions in misery lit 

texts is a verbal component in indicative mood (sometimes with exclamation lexemes) 

which makes 75 % from the general amount of verbal lexemes in narrator’s speech acts.  

Key words: narrator, narrative, fictional text, fictional discourse, misery lit, 

communicative intention, communicative situation, speech act.  
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